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Náklo - Mezice - Lhota nad Moravou
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Vážení spoluobèané,
pøišlo období prázdnin, kdy dìti prožívají chvíle odpoèinku od
soustavného sebevzdìlávání a rodièe naopak období zvýšené
aktivity a nervozity, co se doma dìje v jejich nepøítomnosti. Pøeji
Vám, a toto vše probìhne bez sebemenších zaškobrtnutí a
pokud nebudete dovolenou trávit jen na „maltì”, a se naplní
Vaše oèekávání a i ty nejkrásnìjší pøedstavy.
Na obci nás v první polovinì prázdnin èeká spíše ta „malta”.
Do konce mìsíce èervence je plánováno dokonèení prùtahu
Náklem a nic nenasvìdèuje tomu, že by tomu mìlo být jinak.
Prosíme tedy o trpìlivost, která je z Vaší strany potøebná ve velmi
vysoké míøe. Konec je již na dohled. Poslední týden v èervenci by
mìla být stavba již oficiálnì v pøedèasném užívání a bude
probíhat slibovaná úprava objízdných tras. Mnozí z Vás si teï
øekli - no koneènì. Na opravy objízdných tras bylo v rozpoètu
stavby vyèlenìno 1 000 000,- Kè. Zámìrnì jsme tyto peníze
drželi, až bude stavba dokonèena a oprava objíždìk se tak udìlá
jen jednou, ale dle možností lépe a s trvalejším charakterem. V
rámci tìchto oprav je naplánovaná rekonstrukce vozovky z Nákla
na Mezice, kdy v èásti od hospody u Gajù po høbitov bude nový
povrch v celém rozsahu. Dále bude opravena vozovka v èásti od
sokolovny po napojení objížïky u domu Škodových a to také v
celém rozsahu. Na cestì kolem obecního úøadu pod kostel
budou probíhat pouze lokální úpravy. Usoudili jsme, že tento
úsek je v té dá se øíci reprezentativní èásti Nákla a tak si zaslouží
zásadnìjší rekonstrukci, se kterou poèítáme do budoucna.
Lokální opravy budou probíhat v rámci celé objížïky, ale pouze v
rámci ní. Investor nám neumožní opravovat vozovky, které se
nachází mimo tyto trasy. Opravy ostatních vozovek budeme
plánovat s ohledem na výši obecního rozpoètu.

V návaznosti na dokonèení naší stavby bude zahájena
rekonstrukce mostu na hlavním toku øeky Moravy mezi Støení a
Lhotou nad Moravou. Vzhledem k tomu, že rekonstrukce bude
kompletní, nebude možné zachovat prùjezd vozidel. Se starosty
Støenì a Pòovic nyní spoleènì bojujeme za to, aby omezení
plynoucí z uzavírek v rámci této stavby byla pro naše obèany co
nejmenší. Jedná se zde pøevážnì o obèany Lhoty nad Moravou,
kteøí jezdí do Støenì na vlak. Èasová osa stavby je 11. - 25. 7.
èásteèná uzavírka mostu a od 26. 7. úplná uzavírka mostu.
Pøedpokládaný termín dokonèení stavby je plánován na 31. 12.
2011. Podrobnìjší informace k omezením budou známy po 13.
7., kdy probìhne místní šetøení. Následnì v pátek 15. 7. v 18:00
bych chtìl požádat obèany o setkání v pohostinství Pod lipou ve
Lhotì nad Moravou.
Závìrem si dovolím ještì pár informací ke kostkám. Celý
systém funguje dle mého názoru dobøe. Chtìl bych podìkovat
všem obèanùm, kteøí možnosti využili, za ukáznìnost a za to, že
této možnosti využili. Každý si jistì všiml, že i díky zmínìným
vjezdùm se vzhled obce výraznì zlepšil. Ti, kteøí z nìjakého
dùvodu tuto možnost nevyužili, o ni pravdìpodobnì pøijdou
koneèným vyèerpáním kostek. Chtìl bych nyní vyzvat obèany
Jáchymova, kteøí na kostky doposud èekali, aby zahájili jejich
odbìr. Znovu jen pøipomínám, že je možné je využít pouze na
veøejná prostranství, hlavnì vjezdy k nemovitostem. Pøípadné
kostky navíc prosím vracejte, plánujeme ještì výstavbu
parkovištì u høbitova. Dìkuji za pochopení a doufám, že vše i
nadále bude fungovat jako doposud.
Pøeji Vám krásné letní dny.
Marek Ošádal
Starosta obce Náklo
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Školní olympiáda 2011
V sobotu dne 18. èervna 2011 se
poøádal 4. roèník školní olympiády v
Nákle. Zahájení probìhlo na nákelském
høišti dopoledne v 9:30 hodin zapálením
olympijského ohnì.
Od té chvíle se na høištích v Nákle a
okolí školy zaèaly otevírat olympijské
disciplíny.
Pro nejmenší byla pøipravena
zábavná stanovištì s žirafou, lvem,
želvou, opicí, slonem, hadem,
papouškem, tygrem a krokodýlem. V
okolí školy byly pro starší a zdatnìjší
dìti, muže, ženy i seniory pøipraveny
soutìžní disciplíny jako napø. hod
oštìpem, vrh koulí nebo bìh na 60 m.
Kdo mìl zájem, mohl si vypùjèit dokonce
i in-line brusle.

Sportovní klání bylo ukonèeno mezi
12 a 13 hod. Po slavnostním otevøení
høištì pro rodiny s dìtmi byl zahájen
bohatý odpolední program. Za zmínku
jistì stojí rozlouèení se žáky 9. tøídy,
pasování pøedškolákù na prvòáky,
vystoupení dìtí z MŠ a netradièní bøišní
taneèky našich nejmenších žákyò,
ukázka práce vojenské policie, její
výzbroje a techniky atd. Velký úspìch
zaznamenala jako ostatnì vždy
vìdomostnì - sportovní soutìž „Hry bez
hranic”, kdy mezi sebou soupìøily týmy
dospìlých z Nákla, Mezic, Lhoty a
Pøíkaz o putovní pohár, praktické ukázky
bojového umìní JU – JITSU, èi tradièní
silácká soutìž s „velkó kládó”. K tomu si
lidé mohli zakousnout dobrého
bramboráku èi palaèinky, které prodávali
žáci 8.tøídy, nebo si dát nìco dobrého z

bohatého obèerstvení všeho druhu. Pro
naše nejmenší byly po celé odpoledne
pøipraveny hry, pískovištì a prolézaèky.
V pozdních odpoledních hodinách
nastoupila na scénu oblíbená skupina
Náklo Banda, která hrála se žáky
základní školy. K poslechu i tanci nám
zahrála naše oblíbená hanácká kapela
STRACENÉ RÁJ a pozdìji skupina
REMAZURA.
Letošní olympiáda se jako každý rok
i pøes mírnou nepøízeò poèasí velice
vydaøila. Dìkujeme tímto všem
poøadatelùm a pøátelùm školy, kteøí se
na této akci podíleli, a pøejeme jim do
dalších let spoustu elánu, dobrých
nápadù a spoustu spokojených malých i
velkých úèastníkù!
Karel Turek - žák 9. tøídy
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Šesté zasedání ZO Náklo, konaného dne 23. 6. 2011
Usnesení:
1/6/6/2011 – ZO schvaluje – 8 hlasy pro – 4 hlasy proti – 2 se zdrželi – doplnìní jednacího øádu obce Náklo o formulaci o støetu zájmù, která
zní – „Èlen zastupitelstva obce, u nìhož skuteènosti nasvìdèují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování urèité záležitosti mohl
znamenat výhodu nebo škodu pro nìj samotného nebo osobu blízkou, je povinen sdìlit tuto skuteènost pøed zahájením jednání starostovi
obce. ZO posoudí míru osobního zájmu zastupitele a rozhodne hlasováním o jeho úèasti v projednávané záležitosti. Podjatý zastupitel
nesmí v této vìci hlasovat“.
2/6/6/2011 – ZO schvaluje – 13 hlasy pro – 0 proti – 1 se zdržel – jednací øád ZO se zapracovanými zmìnami.
3/6/6/2011 – ZO schvaluje – 14 hlasy pro – 0 proti – 0 se zdržel – závìreèný úèet obce Náklo za rok 2010 podle pøílohy è. 2 a souhlasí
s celoroèním hospodaøením, a to bez výhrad s tím, že vyúètování neinvestièních transferù bylo provedeno v mìsíci únoru 2011.
4/6/6/2011 – ZO schvaluje – 14 hlasy pro – 0 proti – 0 se zdržel – rozpoètové opatøení è. 2, tak jak bylo pøedloženo èlenùm ZO.
5/6/6/2011 – ZO schvaluje – 14 hlasy pro – 0 proti – 0 se zdržel – smlouvu s poskytnutí bankovního úvìru ve výši 318.000,- Kè, na dobu
splácení 3 let, od ÈS poboèka Litovel, na zakoupení komunální sekaèky.
6/6/6/2011 – ZO schvaluje – 14 hlasy pro – 0 proti – 0 se zdržel – pøedložené a po diskuzi upravené podmínky na získání fin. pøíspìvkù pro
spolky obce.
7/6/6/2011 – ZO schvaluje – 14 hlasy pro – 0 proti – 0 se zdržel – prodej obecního domu è. 166 v Nákle Mgr. Evì Zvìøové, bytem Náklo
è. 228, za odhadní cenu 79.770,- Kè.
8/6/6/2011 – ZO schvaluje – 14 hlasy pro – 0 proti – 0 se zdržel – poøízení Zmìny è. 4 Územního plánu obce Náklo.
9/6/6/2011 – ZO schvaluje – 13 hlasy pro – 0 proti – 1 se zdržel – podmínky pokraèování pøípadné tìžby v CHLU ST3 Náklo - Pøíkazy
podle územní studie KÚ Olomouc.
10/6/6/2011 – ZO schvaluje – 14 hlasy pro – 0 proti – 0 se zdržel – prodej podílu o velikosti 43/100 k celku pozemku parc.è. st. 431 v k.ú.
Náklo o výmìøe 189 m2, prodej podílu o velikosti 43/100 k celku pozemku parc.è. 512/5 ost.plocha, v k.ú. Náklo o výmìøe 1349 m2 a prodej
podílu o velikosti 43/100 k celku pozemku parc.è. 512/6 travní porost v k.ú. Náklo, o výmìøe 2978 m2 obci Pøíkazy, za celkovou odhadní
cenu 116.100,- Kè.
ZO schvaluje majetkové vypoøádání budovy ÈOV souhlasným prohlášením obce Náklo a Pøíkazy a notáøským zápisem o podílovém
spoluvlastnictví k budovì ÈOV na parc.è. st. 431 v k.ú. Náklo, dle geometrického plánu spoleènosti Geocentrum, spol. s.r.o., è. 368-70-2011
ze dne 18.5.2011, v rozsahu obec Pøíkazy v podílu 43/100 k celku a obec Náklo v podílu 57/100 k celku, v souladu se smlouvou o sdružení.
Na základì toho bude budova ÈOV zapsána do KN jako podílové spoluvlastnictví obce Pøíkazy v rozsahu 43/100 k celku a obce Náklo v
rozsahu 57/100 k celku.
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Provozní doba v knihovnì v Nákle v období prázdnin.
Pondìlí 4. èervence 2011 od 14.00 hod. do 17.00 hod.
Pondìlí 11. èervence 2011 od 14.00 hod. do 17.00 hod.
Pondìlí 1. srpna 2011 od 14.00 hod. do 17.00 hod.
Pondìlí 8. srpna 2011 od 14.00 hod. do 17.00 hod.

Naši jubilanti v èervnu 2011
Libuše ŠPUNDOVÁ
Ludmila PAPICOVÁ
Olga FIŠAROVÁ

Náklo
Mezice
Náklo

oslavila 70 rokù
oslavila 80 rokù
oslavila 85 rokù

Našim jubilantùm gratulujeme a pøejeme pevné zdraví.
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CO JE NOVÉHO V MŠ NÁKLO
V nedìli 22. kvìtna probìhlo v obøadní
místnosti Obecníhu úøadu v Nákle vítání
dìtí do svazku obce, kde pravidelnì
vystupují naši „Profesionálové“, Hanièka
Pluskalová, Tomášek Pavlík a Štìpánek
Utíkal, pod vedením p. uè. Kvìty
Tomkové.

individuální fotografie.
Na Den dìtí jsme pro naše ratolesti
pøipravili soutìže, hostinu plnou ovoce a
sladkostí.
Pravidelnì v mìsíci èervnu dìti øádí na
skákacím hradu, který pøijede až na
zahradu MŠ.
P. uè. Lenka Stoppaniová domluvila v
Litovli pro dìti jízdu povozem. P. Weber s
kobylkou Stelinkou povozil všechny dìti
do Pøíkaz a zpìt.
Na výlet jsme se s dìtmi vydali do
nedaleké ZOO Sv. Kopeèek. I ty nejmenší
dìti „berušky“ prohlídku zvíøátek zvládly
bez problémù.

V pondìlí 30. kvìtna se dìti fotily
spoleènì se svojí tøídou i jednotlivì, ze
strany rodièù byl velký zájem o

Za nejlepší akci poøádanou pro
pøedškolní dìti považujeme „poslední
spaní ve školce “. Pro dìti pøipravujeme
sportovní odpoledne, každé z dìtí získá

medaili a diplom. V opékání špekáèkù
nám zabránil déš, ale chutnaly i vaøené s
hoøèicí a keèupem. Zásluhou maminek,
které daly dìtem s sebou i zeleninu, jsme
si vyrobili obložené talíøe. Hledání pokladu
už probìhlo bez deštì. Poklad dìti našly
ukrytý v keøi pøed pekárnou v Pøíkazích.
Jídlo a pitný režim je samozøejmostí. Po
sprchování si dìti ustelou svoje lehátka a
nastává „ polštáøová bitva “. Diskotéka „ v
pyžamu “ je oblíbeným vrcholem veèera.
Na závìr dìti uspí svùj polštáøek a pøi
pohádce na dobrou noc usínají. Paní
uèitelky už bývají více unavené než dìti.
Ráno dìti vstávají postupnì, podle
probuzení. Umyjí se, posnídají a pokraèují
v hrách a èinnostech. Odpoledne si dìti
vyzvedávají rozechvìlí rodièe.
Uèitelky M. Š. Náklo

NAŠE LETOŠNÍ ÚSPÌCHY
Adámek Streit byl vyhodnocen v soutìži „ Školka plná dìtí “ v Hradci Králové.
Štìpánek Utíkal a Hanièka Pluskalová vyhráli ve výtvarné soutìži „POŠTA“, jejich práce jsou vystaveny na poštì v Nákle.
Za nejvìtší úspìch považujeme 1. místo a zlatý pohár ve sportovní olympiádì v Litovli. Soutìží se zúèastnilo 8 mateøských škol.
Vítìze vyhlašoval Ing. Vlastimil Habermann.
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Recenze k nìmeckému filmu „Náš vùdce“ (nìm. Die Welle)
Tento film je natoèen podle skuteèné události, která se
odehrála roku 1967. Uèitel Rainer Wenger se rozhodl pøiblížit
dìtem bìhem školního projektu téma diktatura. Chtìl
vyzkoušet, jak velké množství autority a rozkazù snesou. Dìti
místo odporu projevily velké nadšení. Vytvoøily hnutí nazvané
Vlna, ke které se pozdìji pøipojovalo více školákù, dokonce i
pøespolních.
Všechno zaèalo školním projektem, kde si dìti mohly vybrat ze
dvou témat, a to autokracie (diktatura) a anarchie (bezvládí).
Vybraly si téma autokracie. Rainer Wenger se snažil dìtem
pøiblížit toto téma specifickým zpùsobem a sám se vžil do role
vùdce.
Dìtem se to zaèalo líbit a pøipadaly si ve Vlnì dùležitìjší než
ostatní. Vymyslely si pozdrav a dohodly se, že budou nosit
stejné obleèení. Jedna dívka ze tøídy Kara však s tímto
projektem nesouhlasila a snažila se pøesvìdèit svého pøítele
Marca, který patøil do Vlny, že už zachází daleko.
Kluci ze tøídy mìli zápas ve vodním pólu a chtìli, aby jim
nìkdo pøišel fandit. Mysleli si, že když jsou ve Vlnì, jsou nìco
víc než ostatní a mohou se tak i chovat, a proto každý, kdo
chtìl jít na zápas, musel mít bílou košili. Tato nadøazenost v
nich vyvolala agresivitu a všechno vyvrcholilo rvaèkou, kdy si i
pan uèitel uvìdomil, co provedl svým chováním jako vùdce.
Na druhý den svolal Wenger všechny èleny Vlny do auly školy.
Zde se celý projekt snažil ukonèit. Psychicky to ale nezvládl
jeden žák, který se koneènì ve Vlnì necítil jako outsider a
spáchal sebevraždu.
Film hodnotím kladnì za jeho pùsobivost, akènost a nauènost.
Poukazuje na snadné manipulování s mladými lidmi a na
fanatiènost. Co lze vytknout, je urèitá pøedvídatelnost a

pøehnané scény v 2. polovinì filmu. Díky tomu se mi dokázalo
vybavit, jak snadná byla manipulace nìmeckého národa
Hitlerem. Film doporuèuji divákùm všech kategorií a hodnotím
ho 80%. Poøád si ale kladu otázku, co by se stalo, kdyby se tato
moc panu Wengerovi líbila.
Nikola Gottfriedová, 9. tøída
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Vodácký kurz na Vltavì
Ve dnech 6.6. – 10.6. se žáci 2. stupnì ZŠ Náklo zúèastnili
vodáckého kurzu. V pondìlí jsme mìli sraz v 8:45 na Hlavním
nádraží v Olomouci. Jak se øeklo, tak se taky stalo, všichni jsme
se zde sešli, abychom mohli zapoèít naši dlouhou cestu do
Vyššího Brodu. Po chvíli èekání pøijel vlak, my jsme do nìj
nastoupili a usadili se. Po nìjakém tom kilometru pøišla
prùvodèí, která nám šla oznámit špatné zprávy. „Pøed námi
vykolejil vlak, pøíští zastávku budete pøestupovat na náhradní
autobusovou dopravu.“ To byla naštìstí první a zároveò i
poslední pøíhoda na cestì do
Vyššího Brodu.
Po asi 9 hodinách cestování jsme
koneènì pøijeli na urèené místo.
Všichni byli rádi, když jsme vylezli z
vlaku a naproti nám, pøes øeku
Vltavu, jsme uvidìli kemp. Chvíli
jsme poèkali a vyrazili do kempu. Po
chvíli èekání u pokladny bylo vše
vyøízeno a my mohli jít postavit stany.
Po chvíli mìl každý svùj stan
postavený. Vzhledem k tomu, že
všem bylo teplo, jsme se rozhodli, že
se pùjdeme koupat do øeky. Proto
jsme se oblékli do plavek a šli do
vody. Voda byla studená a okusilo ji
jen pár odvážlivcù. Ale to už se
pomalu zaèalo stmívat a zaèalo se
ochlazovat. Posbírali jsme døevo a
zapálili si táborák. U táboráku jsme zpívali až do veèerky. A co se
dìlo po veèerce? No to jsme šli všichni pøeci spát.
Druhý den v úterý jsme ráno sbalili stany a èekali, než nám
pøivezou lodì. Kolem 10 hodiny ranní pøivezli lodì. Až byly
všechny na vodì, instruktor Tonda nám sdìlil pár informací a my
mohli vyrazit. Po chvíli jsme narazili na jez. U jezu byla celkem
fronta, takže jsme museli poèkat. Až pøišla øada na nás, tak jsme
postupnì zaèali sjíždìt tento první a zároveò asi i nejhorší jez z
celého vodáckého kurzu. Vodu zde nabrali všichni, ale pøevrátilo
se jen pár lodìk. Pod jezem jsme vylili vodu z lodí, posbírali
uplavané vìci a vyrazili dál po proudu. Po 20 kilometrech jsme
dojeli do dalšího kempu, kde jsme pøespali.
Tøetí den ve støedu nám ráno pøivezli jiné lodì, opustil nás
instruktor Tonda a místo nìj pøišel Slávek, který s námi zùstal až
do konce kurzu. Tento den jsme ujeli zhruba 15 kilometrù až do

kempu kousek za Èeským Krumlovem. Veèer jsme šli na
procházku do Èeského Krumlova, kde bylo už skoro vše
zavøeno. Tak jsme se vrátili zpátky do kempu, kde byl zase
táborák.
Ètvrtý den ve ètvrtek jsme šli ráno na prohlídku Èeského
Krumlova. Zde jsme navštívili zámek a muzea voskových figurín
a muèících nástrojù. Po prohlídce bylo už 12 hodin a všichni mìli
hlad. Tak jsme si zašli do restaurace na obìd a po obìdì rychle
na námìstí, kde jsme mìli sraz. Po návratu do kempu jsme se
pøevlékli do plavek, sbalili stany a
rychle jsme vyrazili na další plavbu.
Ètvrteèní cesta byla krátká, ale i tak
jsme mìli co dìlat . Pluli jsme celkem
rychle a do kempu jsme dorazili
kolem 6 hodiny. Ètvrteèní noc, byla
to poslední noc na kurzu, jsme se
rozhodli, že nìco provedeme
uèitelùm. Tak jsme se domluvili s paní
uèitelkou Mackù a Volmanovou, že
ony odlákají pozornost pana uèitele
Kaly a pana øeditele a my jim mezitím
odneseme stan nìkam pryè. Jak se
øeklo, tak se taky stalo. Veèer jsme
poèkali, než všichni odejdou, a pak
jsme rychle pøenesli jejich stan.
Pevnì jsme ho usadili, dali tam vìci a
šli jsme spát, protože v pátek jsme
mìli málo èasu a museli jsme ujet
20 km.
V pátek jsme mìli budíèek o pùl hodiny døív než dny
pøedchozí. Mìli jsme tedy celkem málo èasu na posbírání všech
vìcí a sklízení stanù. Èekala nás dlouhá cesta. Cesta ubíhala
rychle a zbyl nám èas i na pasování na vodáky. Skoro všichni
jsme zažili vodácký køest na vlastní kùži. Poté jsme se šli všichni
nìkam pøevléct. Udìlali ještì pár fotek se Slávou a vyrazili jsme
na nádraží. Všechno vypadalo skvìle, avšak náhle se k nám
donesla novina, že vlak má pùl hodiny zpoždìní. Z tohoto
dùvodu jsme nakonec pøijeli až v 11 hodin veèer. Domù jsme
dojeli všichni živi a zdrávi, nikdo se neutopil a nikomu se nic
nestalo.
Byl to pøíjemnì strávený týden.
Z. Plachý a N. Gottfriedová, 9. tøída

Všem žákùm ZŠ Náklo
pøejeme bezvadné prázdniny
plné pohodových sluneèných dnù
a nezapomenutelných zážitkù.
V plné naší i vaší síle se tìšíme opìt v záøí.
Zamìstnanci ZŠ Náklo
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Národopisný soubor Pantla v prvním pololetí roku 2011
Máme skoro za sebou první pololetí roku 2011 a tak se dá
už pomalu bilancovat. Ostatnì proè taky ne. Dìtem
zaènou prázdniny, a tak se bude vzpomínat, jaký byl
zaèátek tohoto roku. A tak, když se èlovìk poohlédne zpìt,
vidí, co a jak bylo. A protože ne všichni mají možnost
sledovat vše a všude, pøipravili jsme pro Vás pøehled
našich aktivit za první pololetí tohoto roku:
15.01.2011 - 17. Hanácký bál v Olomouci
05.02.2011 - 13. Národní krojovaný ples (NKP) Praha
05.03.2011 - Masopust - Cholina
12.03.2011 - Ples seniorù - Pøíkazy
26.03.2011 - Pøehlídka dìtských folklórních souborù
Tovaèov
10.04.2011 - Vynášení smrtky - Pøíkazy
16.04.2011 - Velikonoce ve Skanzenu - Pøíkazy
17.04.2011 - Vynášení smrtky - Náklo
30.04.2011 - 12. Slet èarodìjnic Mezice s následujícími
výsledky:

Vìra Hlaváèová, Jakub Crhák, Eliška
Švancerová
nevšední doplnìk - Adéla Antlová, Gabriela Polívková, Pavel
Zboøil, Petra Vybíralová
Hodnocení dotazníkù:
jméno
- Gabriela Polívková
sídlo
- Ondøej Spurný
nejmladší
- Vendula Mynáøová
nejstarší
- Martina Pentlová
Tituly MISS:
MISS 2011 – Sympatie = Olga Ošádalová
MISS 2011- Malá èarodìjnice = Pavel Zboøil
MISS 2011 = Pavla a Martina Pejzlovy
Zvláštní cena Hlavní èarodìjnice = Miloslava Jureèková
01.05.2011 = Stavìní máje v Pøíkazích

Èarodìjnický x-boj:
hod koštìtem - Jakub Crhák, Lucie Dostálová, Adéla
Baèíková
skok pøes koštì - Gabriela Polívková, Vlastimil Martínek,
Markéta Knapková
tanec s koštìtem - Natálie Gnipová, Petra Vybíralová,
Žaneta Spurná
slalom s koštìtem - Kristýna Høivnová, Eliška Hegerová,
Zora Tichá
U dvou tøetích míst nedošlo k pøedání ceny z dùvodu, že
výherce již nebyl pøítomen, proto výherce upozoròujeme,
že do konce prázdnin mají možnost si cenu vyzvednout v
obchodì v Mezicích.
Hodnocení masek:
vlasy
- Veronika Slížková
nos
- Vìra Hlaváèová
oblièej
- Gabriela Polívková
odìv
- Martina Pentlová
náhrdelník - Pavla Pentlová
obuv
- Emílie Hanáková
barevnost - Terezie Harazimová
pohádkovost - Veronika Doležalová
koštì
- Petra Vybíralová
zvíøátko
- Adéla Antlová
chùze
- Eliška Karmazinová
èarodìjný muž - Libor Wagner
záhadnost - Dorota Gajová
extravagantnost - Kateøina Prokešová, Olga Ošádalová,

11.06.2011 = Záhorské slavnosti v Lipníku nad Beèvou
12.06.2011 = Øemesla ve skanzenu Pøíkazy
25.06.2011 = Oslavy hasièù Hynkov
No a další? To je už vlastnì druhé pololetí, které zaèínáme
také docela nároènì. 2.7.2011 oslavy obce Mezice a hned
druhý den, tj. 3.7.2011, vyrážíme do Doloplaz na II. Setkání
Hanákù. Více informací naleznete na www.pantla.cz.
Mgr. Petr Ošádal – ved. NS Pantla

Podìkování SDH Mezice
Vážení spoluobèané, sestry a bratøi hasièi, chtìl bych jménem SDH podìkovat Vám všem za
pøíspìvek na hasièský prapor.
Vámi darovaná èástka èiní 36 000,- Kè.
Zároveò dìkuji za Váš zájem a úèast na oslavách v Mezicích. I pøes nedìlní nepøízeò poèasí se sešla
dobrá parta, která se snažila pøipravit pøíjemnou atmosféru i prùbìh oslav a operativnì vyhovìt všem
návštìvníkùm a úèinkujícím, kterým rovnìž patøí za pøipravený program velký dík .
Roman Ošádal
starosta SDH Mezice
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Dne 11. 6. 2011 se za školou v Nákle konal noèní turnaj v
malé kopané, který uspoøádali místní hasièi Náklo.
Zaèínalo se v 17:00 a konèilo pøed pùlnocí.

Chtìl bych podìkovat všem zúèastnìným týmùm, které
pøedvedly krásný výkon.

Turnaje se zúèastnilo šest týmù, které hrály mezi sebou.
Po težkém boji se nakonec stali vítìzi:

Všem, kdo se podílel na pøípravì a hlavnì Tomáši Utíkalovi,
bez nìhož bychom turnaj stìží uskuteènili na takové úrovni,
jaký byl, dìkuji!!!

1. Franta team

Dìkuji také tìmto sponzorùm: Vladimír Polívka a Tonda Gaja.

2. SDH Rozvadovice

Na další roèník noèního turnaje se tìší hasièi Náklo.

3. GAJA team
4. Mezechliv (SDH Mezice)
5. FC United
6. SDH Náklo
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Za SDH Náklo: Michal Marek

