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OBECNÍ ZPRAVODAJ
6
Náklo - Mezice - Lhota nad Moravou
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že se nám, i když za zvýšených nákladù, daøí celý systém
udržovat ve stavu neškodícím svému okolí.
Nyní pár slov k sekání trávy. Tady musím uznat, že zelená
vlna tìžce provìøuje jak nás, tak hlavnì naši, dovolím si øíct,
prehistorickou techniku. Traktorek nedávno oslavil úctyhodných
1000 motohodin a tak se umí i tøikrát za týden totálnì pokazit :(
S ostatním vybavením je to podobné, proto nezbývá, než rychle
hledat peníze na nové stroje, a to stihneme døív, než opravy
tento pomyslný kredit vysají. Dovolím si tedy znovu požádat,
pokud je to ve Vašich silách a možnostech, neèekejte, až se nám
podaøí k Vám doputovat a udržujte si okolí Vašeho domu sami.
Dìkuji.
Nyní ale z veselejšího soudku. Zaèátkem roku jsme pøihlásili
naši obec do soutìže „Vesnice roku”. Možná se Vám to zdá
troufalé, ale kromì tìch vyzdobených a ekologických disciplín,
kde nemáme „zatím” šanci, se soutìží i o modrou stuhu, která je
udìlována za kulturní život v obci. Tady si myslíme, že se nemá
naše obec za co stydìt. Systém soutìže funguje tak, že
hodnotící komise vyrazí po registrovaných vesnicích
Olomouckého kraje a posuzuje jejich stav v rámci hodnocených
disciplín. Nevím proè, ale Náklo si vybrali jako úplnì první a tak
nás navštíví 13. 6. 2011 mezi osmou a pùl desátou hodinou.
Držte nám proto palce. V pøípadì úspìchu nás mùže èekat krom
tuèné odmìny velká reklama pro naši obec. V pøípadì
neúspìchu zajímavá zkušenost, která také mùže být jistým
pøínosem.
Pøeji Vám krásné letní dny.

Vážení spoluobèané,
dovolím si malou rekapitulaci uplynulého mìsíce. Ve vztahu
k rekonstrukci vozovky v Nákle firma dodržuje termín dokonèení
stavby, i když nepokraèuje pøesnì podle daného scénáøe.
Pøedpokládané dokonèení nyní rozpracované etapy pøes náves
a pod kopec je plánováno do 17. 6. 2011. Poslední etapa výjezd
z Nákla smìr pískovna byla zahájena v tomto týdnu. Vjezdy
k nemovitostem budou rekonstruovány z rozpoètu KÚ do
vzdálenosti 1m od vozovky a to pouze ze strany, kde není døíve
rekonstruovaný chodník. Zbývající èást vjezdu je možno øešit
jako na návsi. S pøípadnými dotazy mne prosím kontaktujte na
603 777 284. Snažíme se maximálnì všem majitelùm
nemovitostí vycházet vstøíc a vždy najít nejlepší øešení, jak
pøizpùsobit stávající stav novým podmínkám. Je ale nutné si
uvìdomit, že vždy to nejde a že jsou úseky, které s novou
konstrukcí vozovky doznaly velkých zmìn a jejich okolí se jim
musí hodnì pøizpùsobovat. I v tìchto pøípadech ale doporuèuji
zachovat chladnou hlavu, protože pøehnané emoce nic nevyøeší.
Lepší je vìci v klidu prodiskutovat a najít øešení, které nebude
s ohledem na stávající stav nemovitostí škodlivé. Jak jsem se již
nìkolikrát pøesvìdèil, každý obèan této obce mùže mít dobrý
nápad a mùže s øešením problému pomoci.
Další naší stavbou je výstavba volnoèasového areálu mezi
školou a školkou. Kdo tam v poslední dobì zavítal, ví, že již
máme zbudovány chodníky a v nejbližších dnech bude
dobudováno dìtské høištì. Slavnostní pøestøižení pásky je
naplánováno na 18. 6. 2011 ve 14:00 pøi pøíležitosti významné
sportovní události v Nákle, a sice Školní Olympiády.
Ještì si dovolím zmínit, že ve spolupráci s obcí Pøíkazy
pøipravujeme výbìrové øízení na nového provozovatele ÈOV.
Souèasný stav je velmi komplikovaný, ale je nutno podotknout,

Marek Ošádal
Starosta obce Náklo
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JU – JITSU
Dne 3. 5. 2011 pøijela do naší školy
skupina sportovcù, kteøí nám pøedstavili
tradièní japonské bojové umìní džiudžitsu. Koøeny tohoto sportovního
a dokonce závodního umìní sahají až
do 9. století a mùžeme jej pøeložit jako
„jemné umìní“ nebo také „umìní
dosáhnout vítìzství ohebností anebo
pružností“.
Bìhem první hodiny jsme byli
spoleènì s celým druhým stupnìm
seznámeni s charakteristikou a podstatou tohoto umìní boje, které bojovníci
v bílých kimonech doplòovali názornými
a praktickými ukázkami napø. kopù,
úderù a rùzných hodù k neutralizaci
útoèníka apod. Jednotlivých cílených

útokù bylo skuteèno mnoho a dozvìdìli
jsme se, že nejsou urèeny k obranì
v bìžné rvaèce.
V další hodinì jsme mìli možnost
rozdìlit se do dvojic a vyzkoušet si teorii
v praxi. Mnohé hmaty jsme prožívali
bolestivì, až jsme byli sami sebou
pøekvapeni. Bylo nám øeèeno, co
dìláme dobøe, co špatnì, co je
nebezpeèné a že tyto úchopy nemáme
dozajista zkoušet na kamarádech.
Obì lekce nás velmi bavily a byly pro
nás velkým ponauèením a zpestøením
výuky.
žáci 7. tøídy, ZŠ Náklo
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Zasedání zastupitelstva obce 6/6/2011 se uskuteèní dne 23. 6. 2011 od 18:00.
Program bude upøesnìn 15 dnù pøed termínem konání na obecní vývìsce.
Tìšíme se na Vaši úèast.
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Strategický plán rozvoje obce Náklo na období 2011 až 2018

Sociálnì ekonomická analýza

DOTAZNÍKOVÉ ŠETØENÍ
Vážení spoluobèané,
v dnešním zpravodaji pøinášíme závìreènou èást výsledkù dotazníkového šetøení z oblastí Životního prostøedí, Infrastruktury
a Životní úrovnì. Uvedené procento respondentù je poèítáno z celkového poètu odevzdaných dotazníkù, což bylo 339 ks.
Životní prostøedí
Ø
O
Negativnì ovlivòuje kvalitu životního prostøedí v Nákle, Mezicích a Lhotì
n
podle 57,18% respondentù spalování domovního odpadu
n
podle 51,91% respondentù èerné skládky a odpadky na místech k tomu neurèených
n
podle 47,80% respondentù nedostateèná údržba silnic a chodníkù.
O
Chloubou obce je Litovelské pomoraví, kostel, pískovna a hrob Jana Opletala.
O
Opakem jsou sila, bytovka na Lhotì, fara, zboøeništì v Mezicích, nepoøádek u kontejnerù, skládka v Nákle, okolí sokolovny,

Cholinka pøed i za obcí a kravín.
Infrastruktura (bezpeènost)
O
42,52% respondentù se cítí v obci bezpeènì.
O
42,82% respondentù se necítí bezpeènì s upøesnìním, že hlavním dùvodem je
n
u 63,05% respondentù vysoká rychlost vozidel v obci
n
u 36,07% respondentù nebezpeèí pøi pøecházení silnic
n
u 17,89% respondentù volnì pobíhající psi.
O
Nejnebezpeènìjšími místy jsou podle vìtšiny respondentù silnice kolem høbitova v Nákle, silnice pro pìší mezi Náklem

a Mezicemi a silnice pro pìší na Lhotì.
Životní úroveò
O
Se životem v obci Náklo, Mezice a Lhota je spokojeno 82,99% respondentù.
O
Životní úroveò jako dobrou nebo velmi dobrou hodnotí 63,64% respondentù.
O
24,63% respondentù si myslí, že jejich životní úroveò za 10 – 15 let bude lepší.
O
36,95% respondentù si myslí, že jejich životní úroveò za 10 – 15 let bude stejná.
O
27,27% respondentù si myslí, že jejich životní úroveò za 10 – 15 let bude horší.

Mgr. Petr Vybíral
koordinátor tvorby strategického plánu
Reklama

ŠETRETE NÁKLADY A PREDEJTE STAROSTI O VAŠE ÚCETNICTVÍ ODBORNÍKUM, ABY
JSTE SE MOHLI NAPLNO VENOVAT TOMU, CO JE PRO VAŠE PODNIKÁNÍ DULEŽITÉ!
Firma Guardfinn
s.r.o. Vám nabízí komplexní služby v oblasti úèetnictví,
daòové evidence, mzdové agendy a personalistiky, vèetnì zastupování na
úøadech. Naše kanceláø rovnìž spolupracuje i s daòovým poradcem.
Kontakt:
Ing. Denisa Zavadilová
Náklo 239
Tel.: 723 204 691
mail: guardfinn@seznam.cz

Guardfinn s.r.o.
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Naši jubilanti v dubnu 2011
Leonard DVOØÁK
Marie OPLETALOVÁ
Libuše DOLÍNKOVÁ
Jaromír ÈECHÁÈEK
Josef BERKA

Náklo
Náklo
Náklo
Náklo
Mezice

oslavil 70 rokù
oslavila 80 rokù
oslavila 85 rokù
oslavil 90 rokù
oslavil 93 rokù

Našim jubilantùm gratulujeme a pøejeme pevné zdraví.

Vítání našich nových obèánkù

Davídek

Dominik
Tomášek

Lenièka

Míša

Nikolka

Matyášek

Katka

Alžbìtka

Dne 22. 5. 2011 probìhlo v obøadní místnosti obecního úøadu vítání nových obèánkù do naší obce. Bylo nám
nesmírným potìšením seznámení s Davidem Šinclem, Dominikem Špièkou, Lenkou Vybíralovou, Michalem Èervinkou,
Nikolou Pøehnilovou, Matyášem Stanislavem Dosoudilem, Kateøinou Veèeøovou a Alžbìtou Protivánkovou.
Malièkým pøejeme hodnì zdraví, štìstí, radostných okamžikù a pøedevším láskyplnou rodinu, která je ochrání od
všeho špatného, co s sebou život pøináší.
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Besídka ke Dni matek
Ve ètvrtek 5. kvìtna probìhla v tìlocviènì školy besídka ke
Dni matek. Sešly se zde nejen maminky, babièky, ale i tatínci
a další pøátelé školy. Dìti si pro nás pøipravily víc jak hodinové
pásmo básnièek a písní. Tanèily a hrály divadlo. Zúèastnily se
všechny dìti z první, druhé a tøetí tøídy.
Bylo to naprosto úžasné, všem se to moc líbilo. Pøi
závìreèné písni si nejedna maminka a babièka utírala slzy. Na
konec ještì všechny dostaly malý dáreèek od svých dìtí.
Tímto moc dìkujeme nejen dìtem, ale i paním uèitelkám
Hance a Katce, které s dìtmi nacvièovaly. Bylo to krásnì
strávené odpoledne.
Za rodièe Eva Smìšná
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Oèima jednoho z rodièù

umìní i Senior klubu Náklo, které pozvali
den pøedem.

Èím tak zaèít? Vezmeme to od Velikonoc.
Tak hned po Velikonoèním pondìlku si
„velkáèi“ udìlali svùj první výlet do Litovle
na bazén. A od té doby jezdí každé úterý.
Když tak poslouchám doma toho svého
pøedškoláka, tak se mi kolikrát zdá, že už
má za sebou minimálnì jeden potápìèský
kurz a je naprostý profík v plavání. Asi to
tak ve skuteènosti nebude, ale je skvìlé,
že to dìcka baví, a znamená to, že mají
i skvìlé instruktory, kteøí se jim opravdu
vìnují. A v plavání se budou zdokonalovat
až do poloviny èervna.

Další týden si pøedškoláci udìlali výlet do
Litovle na Policii ÈR. Z pohledu mého
pøedškoláka myslím, že se jim exkurze líbila.
Témìø celý zbytek týdne jsem od nìj
neslyšela nic jiného. Byli totiž již na exkurzi
v Olomouci na Mìstské policii a mohli tak
porovnávat, jaké jsou mezi nimi rozdíly.
A málem bych zapomnìla, naši velkáèi byli
v dubnu na exkurzi v Litovli i u profesionálních hasièù. Vždy si poté mohli rodièe
prohlédnout jejich krásné výtvory ve školce
na chodbì, které tam visí snad ještì dnes.

A aby toho nemìli málo, tak zaèali v dubnu
nacvièovat ještì divadlo pro maminky
a babièky, neb zaèátkem kvìtna je Den
matek. Nacvièila ho všechna tøi oddìlení,
každé své vlastní a pak se s velkým
úspìchem pøedvedli svým maminkám
a babièkám. A jako generálku ukázali své

Tak myslím, že to by prozatím mohlo staèit.
Je vidìt, že naše dìti ve školce nelení
a snaží se ze všech sil zdokonalovat. Tímto
bych chtìla podìkovat i paním uèitelkám za
jejich práci, neb práce s dìtmi není „práce“,
ale spíše poslání. A pokud ho nìkdo dìlá
opravdu rád, je to vidìt.
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Viva la musica
Viva la musica je soukromá hudební škola, která pùsobí pøi ZŠ
a MŠ Náklo. Byla založena v záøí roku 2009 a v souèasné dobì
èítá 27 žákù. Škola je otevøena všem žákùm - bez rozdílu
vìku, hudebních schopností èi dosavadních zkušeností. Dále
motivuje žáky pozitivním prostøedím bez stresu èi známek, ale
i výbìrem repertoiru a pøístupem k žákovi - prvoøadé je to, jak
rychle se mladý hudebník mùže vyvíjet a tomu je podøízeno
tempo výuky.
Nìkolikrát roènì se konají – s kladným ohlasem - veøejné
koncerty a jiná vystoupení. V letošním školním roce jsme
pøipravili program ke „Dni otevøených dveøí kostela Sv. Jiøí“
v Nákle, dále pak krátké vystoupení našich žákù na
„Slavnostním rozsvìcování vánoèního stromku“, již tradiènì
se také konal Vánoèní koncert. V neposlední øadì
nezapomeneme zmínit poslední Májový koncert, který se
poprvé uskuteènil ve slavnostní obøadní síni Obecního úøadu
v Nákle a spoleènì s hostem veèera – dívèím smyècovým
kvartetem – pøichystal posluchaèùm nemálo hudebních
zážitkù. Tímto dìkujeme skvìlému nákelskému publiku za
vøelé pøijetí a milou atmosféru.
Fotky z koncertù a jiné potøebné informace se dozvíte na
našem profilu na Facebooku pod názvem Viva la Musica
Náklo. Dále nám své pøipomínky èi jiné podnìty mùžete
zasílat na e-mailovou adresu vivalamusica@seznam.cz. Za
jakékoliv návrhy pøedem dìkujeme.

V neposlední øadì bychom chtìli pozvat všechny milovníky
hudby na závìreèný koncert sezony, který se uskuteèní v kostele
Sv. Jiøí v Nákle na konci èervna. Mùžete se opìt tìšit na
speciálního hosta, všichni pro vás spoleènì pøipravíme pestrý
a zábavný program.
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VÝSLEDKY ZE ŽUPNÍHO PØEBORU V REKREAÈNÍM VOLEJBALE
SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV 2011
ÈOS – ŽUPA OLOMOUCKÁ – SMRÈKOVA
Dne 21.5. jsme se zúèastnili turnaje v rekreaèním volejbale hraného v sokolovnì ve Štìpánovì
a obsadili jsme skvìlé ètvrté místo. Podìkování za vzornou reprezentaci naší jednoty patøí
hráèkám a hráèùm: Evì Zvìøové, Janì a Jirkovi Peøinových, Svìtle a Vojtovi Plachých, Milanu
Kuèerovi a pøedevším nejvìtšímu tahounovi celého týmu Tomu Roglovi.
Zájemci o tento sport nás mùžou doplnit každou støedu od 18 hodin na høišti za školou.

Barbora Švédová
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Z èinnosti oddílu stolního tenisu
V uplynulé sezónì 2010/2011 družstvo mužù „A“ (Pavel
Prázdný, Jan Rogl, Vojtìch Plachý a Ivan Kuèera) hrálo
opìt krajskou soutìž, kde skonèilo na 11. místì. Cíl udržet
se v soutìži bohužel nesplnilo. Nedá mi, než znovu
pøipomenout, že nám pro lepší výsledek chybìly body
a umìní strhnout spoluhráèe nenadále a pøíliš brzy
zesnulého Tondy Zvìøe. Družstvo mužù „B“ (Irena
Køížová, Milan a Ivan Kuèerovi, Václav Škrabal, Miloslav
Plachý) vyhrálo župní pøebor 3. tøídy.
Družstvo mužù „C“, složené z našich mládežníkù, skonèilo
na 11. místì ze 14. Škoda jen, že nìkteré zápasy odehráli
v neúplné sestavì.
Sokol Náklo má v souèasnosti bohatou základnu mládeže.
Mezi nejmladší a úplnì zaèínající patøí: Michal a Petr
Peøinovi, Pavel Prázdný, Zbynìk Weiser, Jakub Vymlátil,
Martin Polívka, Ivo Lakomý, Petr Bednáø, Jakub Škrabal,
Jan David. Eliška Peøinová - 3. v TOP nejmladších dìvèat,
Amálie Plachá - vítìzka jednoho kola bodovacího turnaje
nejmladších žákyò, Terezka Prázdná - 3. v krajském
pøeboru mladších žákyò, vítìzka dvou kol O-BTM
v kategorii nejmladších žákyò, Natálka Gnipová - vítìzka
Memoriálu Jana Opletala (dále jen MJO), okresní TOP
v kategorii nejmladších žákyò a celková vítìzka okresních
bodovacích turnajù mládeže (O-BTM) v kategorii
nejmladšího žactva (dìvèata dohromady i s chlapci),
Lenka Veèeøová - okresní pøebornice ve ètyøhøe starších
žákyò, Míša Veèeøová - 3. v krajském pøeboru mladších
žákyò, vítìzka okresní TOP mladších žákyò, vítìzka OBTM v téže kategorii, Eva Biharyjová - 3. v okresní TOP
dorostenek, Tom Rogl - 2. v jednom kole O-BTM v kategorii
dorostencù, 3. ve ètyøhøe dorostencù na okresních
pøeborech, èlen støíbrného družstva v okresním pøeboru,
Michal Nìmeèek - vítìz dvou kol O-BTM, celkovì druhý,
2. ve ètyøhøe i ve smíšené ètyøhøe dorostencù na okresních
pøeborech, èlen støíbrného družstva v okresním pøeboru,
Zbynìk Plachý - okresní pøeborník ve ètyøhøe i ve smíšené

ètyøhøe v kategorii starších žákù, druhý v jednotlivcích, tøetí
v TOP a MJO starších žákù, èlen støíbrného družstva
v okresním pøeboru, Ivan Kuèera - druhý v MJO dorostencù
(jiných mládežnických soutìží se nezúèastnil).
Samostatnì se zmíním o Nikole Gottfriedové (naší medailové
jistotì). Je okresní pøebornicí ve starších žákyních, souèasnì
i ve ètyøhøe dìvèat i ve smíšené ètyøhøe, vítìzkou MJO
v kategorii starších žákyò i dorostenek, celkovou vítìzkou
nìkolika turnajù O-BTM, tøetí na krajských pøeborech starších
žákyò, druhá ve ètyøhøe. Dále je èlenkou vítìzného družstva
starších žákyò v okrese a støíbrného družstva v kraji.
Velké podìkování za nábor a starost o mládež patøí Pavlu
Prázdnému a všem rodièùm, kteøí nám pøi trénincích vydatnì
pomáhají.
Miloslav Plachý

Závod Zálesácké Zdatnosti
V sobotu 7. kvìtna se na høišti v Pøíkazích konala soutìž
Medvìdí stezkou (Závod Zálesácké Zdatnosti).Této soutìže
se zúèastnili Pavlínka Simonová, Tynka Vaòková, Peka
Vybíralová, Terka Gajová, Kuba Holík, Dan Divjak, Kuba
Crhák a Pea Spurný.Ve dvouèlenných hlídkách soutìžili
v bìhu pøírodním terénem s pøekonáváním pøekážek
a plnìním úkolù (napø. orientace v terénu, práce s mapou,
urèování azimutu, hod na cíl, první pomoc, topoznaèky, uzly).
Závod v kategorii mladších žákù vyhráli Pavlínka s Kubou
Crhákem, druhé místo obsadili Dan s Kubou Holíkem.
Dìti soutìžily také v sobotu 14. kvìtna. V Olomouci na ZŠ
Heyrovského v soutìži všestrannosti Náklo reprezentovali
Eliška Peøinová, Nikolka Šimková, Pavlínka Simonová,
Roman Kuèera, Ondra Spurný, Zbyòa Weiser, Lukáš Dostál,
Martin Streit a Kuba Crhák.
Z atletických disciplín dìti soutìžily ve skoku dalekém, hodu
kriketovým míèkem a v bìhu na 50 a 300 m. V celkovém
poøadí obsadila Nikolka tøetí místo, u chlapcù byl Roman na
tøetím místì a Ondra tìsnì pod stupni vítìzù. V kategorii
mladších žákù II se Kuba umístil na 3. místì.
V plavání na 25 m obsadil první místo v kategorii nejmladších
Ondra, tøetí byl Roman, v kategorii starších dìtí byl Kuba na
2. místì.
Všem soutìžícím dìkuji za snahu a za nadšení, s jakým každý

úkol plnili. A vìøím, že v pøíštím roce budou všechna první místa
naše .
Za všechny rodièe dìkuji paní Peøinové, která se ve svém volném
èase našim dìtem vìnuje. Nebýt jí, žádné medaile doma
nemáme .
Vlaïka Spurná
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Ètvrté Hanácké RecesFest je tade.
Jak již možná víte, 4. 6. 2011 v Mezicích probìhne již ètvrté kolo
RecesFestu. Po nìkdy až neèekanì komplikovaných jednáních
s nìkterými umìlci se nám povedlo dát dohromady program,
jehož kvalitu necháme na Vašem posouzení.

V 18:00 nastoupí se svou kapelou vynikající scénárista a textaø
Ondra Ládek alias XindlX. Nìkým obdivován a nìkým zatracován se
tak stává nejkontroverznìjším umìlcem festivalu. Tak si ho dáme na
živo a a ukáže, co v nìm je :)

Celé se to tedy rozjede v 8:00. Pokud se Vám ve stodole válí
nìjaký starý stroj typu Pincek, Babeta nebo snad dokonce
Kozidech, neváhejte, oprašte ho, dolejte FUEL a jak je dobrým
zvykem, po prvním prošlápnutí nastartujte a vyrazte na „Tajné
závod”. Ještì musím pøipomenout, nezapomeòte nasadit nìjaký
veselý odìv èi masku. Ten, kdo je takto vybaven, jede o pìt vteøin
rychleji (a neptejte se, jak je to možné :). K podmínkám závodu
snad jen vìk nad osumnáct let doložený obèankou nebo
vlastnictví øidièáku na danou mašinu. Každý úèastník musí
podepsat prohlášení o bezpeènosti a zaplatit 50,-Kè startovné.
To zároveò platí jako vstupenka na RecesFest. Pokud ale stroj
nemáte, pøijïte se alespoò podívat. Celý závod je provázen
spoustou legrace a kuriozních akrobatických prvkù.

V 19:30, pokud nebudou problémy s letovými linkami vlivem
sopeèných erupcí na Novém Zélandu, vystoupí hudební skupina,
která k nám míøí z nejvìtší dálky, a sice formace Stracené Ráj. Již
nyní se èlenové skupiny omlouvají za pøípadné nestandardní
chování zpùsobené èasovým posunem pøi pøesunu ze zkušebny na
scénu.

V 11:30 se mùžeme tìšit na tradièní obìd, kde bude, pokud se
lovcùm zadaøí, hlavním aktérem èert a jeho kanèí guláš. Kdo toto
již okusil, mùže potvrdit, že èert a kanec jsou prostøednictvím
guláše v dokonalé symbióze a vytváøejí tak na našich chuových
pohárcích neuvìøitelný gastronomický zážitek.
Ve 12:00 již ale zaèíná samotný festival. Už tradiènì je program
uspoøádán tak, že odpoledne je klidnìjší a univerzální pro
všechny vìkové kategorie a s pøíchodem noci se mìní
v rockovou veselici. Na co se tedy mùžeme tìšit.
Ve 12:00 je to bigbíto-folklórní uskupení Bujabéza z Olomouce.
Velice pøíjemný poslech dokresluje atmosféru konèícího obìda.
Ve 14:00 nás svým osobitým pøístupem k magii okouzlí a hlavnì
rozesmìje Richard Nedvìd. Mùžete ho znát z „Èesko hledá
talent” nebo z reklamy na T-mobile. Mùže být velmi zajímavé
vidìt tohoto umìlce naživo. Jen pro zajímavost, ve smluvních
podmínkách mìl džus a cucátko :)
V 15:00 nastoupí na scénu legenda naší popové scény, zpìvák,
který pøivedl na svìt spoustu hitù, a sice pan Petr Spálený se
svým Apollo bandem. Tady asi opravdu není co dodat. Možná
jen, že smlouva na toto vystoupení byla tou nejkratší
a nejjednodušší, s jakou jsme se doposud setkali :)
V 16:30 atmosféru osvìží svojí veselou muzikou partièka pánù
v nažehleném obleku - Gentlemans´Club z Hranic na Moravì.
Komu nìco øíká hudební styl SKA, tomu je jasné, že nuda
nebude.

Ve 21:30 nám zahraje skupina Venefica. Velice nadìjné klasické
metalové uskupení, které v posledních letech úspìšnì bodovalo
v metalových kláních u nás i v zahranièí.
Ve 23:00 akci již tradiènì dovede až k úplnému konci hudební
skupina Black Rose. Pøedstaví jak vlastní, tak pøevzatou tvorbu.
Jejich hudební kvality jsou již veøejnì známé a tak je se na co tìšit.
Celým dnem nás bude provázet Mara Zahradníèek. Mimo hlavní
program si pøipravil pro návštìvníky akce soutìže o ceny z pivovaru
Litovel.
Pivovar Litovel je zároveò hlavním partnerem RecesFestu, èehož si
velice považujeme. Dalšími významnými partnery jsou Alfaprojekt
a Proxima Invest. Nelze ale opomenout pomoc od HanáFreeNet,
Auto Hégr a v neposlední øadì mediální partnery, kterými jsou Rádio
Haná, Olomoucký deník a týdeník Profit. Bez všech tìchto partnerù
by šlo jen stìží uskuteènit akci takové velikosti. Proto jim za vše
dìkujeme a vážíme si jich.
Není to ale jen o partnerech, je to i o tìch nejposlednìjších
pomocnících, kteøí bez nároku na honoráø pøijdou každý rok a pøiloží
ruku k dílu. Mám na mysli technický personál RecesFestu. Tady tìm
bezmála sedmdesáti lidem patøí to nejvìtší podìkování. Jenom
proto, že je celý systém nastavený takto, mùžeme cenu vstupného
i nadále držet na hezké stokorunì.
A to je vlastnì smysl celé akce. Za pøíznivou cenu pøivést na
hanáckou vesnici velké umìlce naší populární scény tak, aby se
spoleènì pobavily všechny generace. Finanèní zisk v tomto pøípadì
nehraje žádnou roli, i když bych lhal, že akce je prodìleèná. Pøíjmy
jsou ale využity na další financování kulturních aktivit ostatních
spolkù, podporu nadaèních programù a zkvalitòování RecesFestu.
Takže nezbývá než dodat,doufejme, že vyjde poèasí a tìšíme se na
Vaši návštìvu......
KOS

Rodinné centrum Housátko poøádá k oslavì Dne dìtí
v Mezicích na høišti

Pøijïte 5. 6. 2011, zaèínáme ve 14:30.
V rámci programu je pøipravena
spousta zábavných úkolù
pro malé i velké olympioniky!!!

Dále se mùžete tìšit na
Facepainting - malování na oblièej,
bohaté obèerstvení a tìšící se poøadatele :)
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Kulturnì Ômìlecké Spolek (KOS)

a

ZŠ a MŠ

poøádají 4. roèník

školní OLYMPIÁDY
18. èervna 2011
Dopolední program:

Odpolední program:

9.30 slavnostní zahájení, zapálení olympijského ohnì (na velkém høiš ti v Nákle)
10.00 – 13.00 olympijské disciplíny (na høiš tích v Nákle a v okolí š koly):

12.00 – 14.00

SLAVNOSTNÍ OLYMPIJSKÝ OBÌD (??????? )

14.00 – 14.30

SLAVNOSTNÍ OTEVØENÍ VOLNOÈASOVÉHO AREÁLU

pro naš e nejmenš í (MŠ a 1. stupeò): Tarzanovo dobrodružství aneb cesta divoèinou
Zábavná stanoviš tì s žirafou, lvem, želvou, opicí, slonem, hadem, papouškem,
tygrem a krokodýlem

14.30 – 14.45
14.45 – 15.00
. – 15.15
15.00
15.00 – 15.15
15.15 – 15.30
15.30
15.30 – 16.00
16.00 – 17.00

pro 4. a 5. tøídu, 2. stupeò ZŠ, dorostence, dorostenky, muže a ženy, seniory:
1. hod oštìpem
3. skok do výšky
5. bìh na 60 m

2. vrh koulí
4. skok do dálky
6. bìh na 400 m

Škola jízdy na in-line bruslích s možností zapùjèení vybavení.
Dìti mohou být pøihláš eny do kterékoliv disciplíny pøimìøené jejich vìku.
Pøedpokládané ukonèení soutìží je ve 13 hodin.
Olympijské disciplíny jsou urèeny i pro rodièe a prarodièe!!!!!!

Bohaté obèerstvení po celé odpoledne zajištìno:
Steaky vš eho druhu (kuøecí a vepøové ? ), uzená žebra, makrely, špízy, klobásy,
párek v rohlíku. Bramboráky a … (od žákù 8. tøídy v rámci projektového vyuèování
pracovních èinností). Pivo, toèená kofola, nealko, víno, káva, sladkosti, pravá italská
zmrzlina (eura s sebou). Každý soutìžící obdrží párek v rohlíku a pití zdarma.

Tìšíme se na Vaši úèast!!!!!!

17.00 – 17.30
17.30
17.30 – 18.00
18.00 – 19.00
19.00 – 19.15
19.15
19.15 – 20.00
20.00 – 21.30
21.30 – 23.00
23.00 –

PRO DÌTI A DOSPÌLÉ (starosta promluví k lidu)
ROZLOUÈENÍ SE ŽÁKY 9. TØÍDY (není cesty zpìt)
PASOVÁNÍ PØEDŠKOLÁKÙ NA PRVÒÁKY (koneènì do š koly)
BØIŠNÍ TANCE (vystoupení žákyò 1. stupnì)
KOÈIÈÍ KLUCI (vystoupení žákù MŠ)
MUŽI S KRUHY (tradièní olympijská sestava mužù)
TOMBOLA (prodej losù dìtem)
VOJENSKÁ POLICIE (ukázka práce, výzbroje, výstroje a techniky)
HRY BEZ HRANIC (vìdomostnì – sportovní zápolení týmù dospìlých
z Nákla, Mezic, Lhoty, Pøíkaz a Hynkova o putovní pohár)
JU – JITSU (praktická ukázka sebeobrany v podání Ladislava Petráš e,
nositele VIII. DANu WJJKO a jeho žákù)
TOMBOLA (výdej cen dìtem)
NÁKLO BANDa (hraje se žáky pro dìti)
NÁKELSKÝ ZEKON (tradièní silácká soutìž, tentokrát s velkó kládó)
VYPIJ SI SVÉ PIVÍÈKO (soutìž pro maminky a tatínky)
TÁBORÁK (oheò je dobrý sluha, ale zlý pán)
NÁKLO BANDa (take si chcem chvilo zahrát)

STRACENÉ RÁJ (vš eci je znáte)
ALKEHOL revival (nový projekt skupiny REMAZURA)
REMAZURA (taneèní zábava s rockovou skupinou)

Pro naše nejmenší budou po celé odpoledne pøipraveny hry a pískovištì .
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Pøijïte si poslechnout kvalitní hudbu v provedení kapely Wagon
s Honzou Kaèmárem, nebo jen tak posedìt v pøíjemném prostøedí
a k tomu ochutnat stylové obèerstvení:
?
kovbojské fazole
?
uzená krkovice
?
klobásy
?
toèené pivo

V sobotu 25. 6. 2011 od 19.00
na orlovnì v Nákle
Vstupné: 40 Kè
(návštìvníci ve westernovém obleèení mají 1 whisky zdarma)
Srdeènì zve Orel jednota Náklo - Mezice

Pozvánka na oslavy 660 let od první zmínky o Mezicích,
120 let SDH Mezice a 60 let Sokola Mezice
Pátek 1. 7. 2011
20:00 - zahájení oslav s hudební skupinou Stracené Ráj
21:30 - taneèní zábava se skupinou Lumen Band

Sobota 2. 7. 2011
8:00 - ranní probuzení s dechovou hudbou Nákelanka
8:30 - „Hanácky Právo” - pøedání práva družinì a jeho
vykonání po obci
9:00 - zahájení výstavy z historie a souèasnosti obce, hasièského
sboru a sokola - u chovatelù a v prostorách šaten a
hasièské klubovny na høišti
12:00 - slavnostní obìd s Cimbálovou muzikou Václava Hastíka
v areálu „U chovatelù”
13:00 - slavnostní prùvod obcí
- slavnostní setkání na høišti v Mezicích
- vystoupení dechové hudby Zdouneèanka
15:00 - pestrý kulturní program, ve kterém se Vám pøedstaví:
- vystoupení MŠ a ZŠ Náklo
- krasojezdkynì na kolech z Nìmèic nad Hanou
- vystoupení folklórních souborù
- vystoupení dìtských zpìváèkù
- vystoupení žen ze Sokola Náklo
20:00 - taneèní karneval se skupinou Black Rose
23:00 - ohòostroj

Hacièsk? prapor.
V rámci oslav probìhne v nedìli ve 14:00 slavnostní
vysvìcení nového hasièského praporu.
Od nedìle 29. 5. mohou obèané, kteøí chtìjí podpoøit
zakoupení tohoto významného symbolu, vìnovat
své pøíspìvky buï pøímo v obchodì v Mezicích
nebo na úèet SDH Mezice: 222686255 / 0300. Do
kolonky „zpráva pro pøíjemce“ napište prosím své
jméno, pøíjmení a adresu.
Dovolte nám již teï podìkovat za Vaši pøízeò.
Tìšíme se, že na oslavy pøijdete a oslavíte s námi
významná výroèí obce.

Nedìle 3. 7. 2011
9:00 - námìtové cvièení jednotek SDH
10:00 - turnaj v malé kopané
- soutìž „O železného hasièe”
12:00 - slavnostní obìd
13:00 - slavnostní schùze hasièù
14:00 - vysvìcení hasièského praporu
15:00 - odpolední program:
- vrácení práva starostovi obce
- vystoupení profesionálních hasièù
- zásah hasièských veteránù s historickou støíkaèkou
- vystoupení mladých hasièù
15:00 - odpolední èaje s hudební skupinou Remazura
22:00 - závìr oslav

Tìšíme se na Vaši návštìvu.

