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Občasník pro Příkazy a Hynkov

Vážení spoluobčané,
v minulém čísle jsem přislíbil, že Vás budu informovat
o tom, jak dopadlo vypracování studie o stavu čistírny
odpadních vod, kterou spoluvlastníme s obcí Náklo. Studie
byla zadána z důvodů neustále se opakujících technologických
problémů a zároveň byla vypovězena smlouva s dlouhodobým
provozovatelem čistírny společností TopolWater, s. r. o. Do
konce srpna pak máme čas na to, abychom v rámci výběrového
řízení našli nového provozovatele. Studie potvrdila to, co asi
každý, kdo chodí okolo Cholinky tušil. Bohužel, naměřené
parametry „vyčištěné“ vody, která z čistírny odtéká, v mnoha
ohledech nesplňují platné normy a celková kapacity čistírny
je nedostačující. V rámci objektivity je potřeba říci, že od
doby zprovoznění čistírny se normy pro vyčištěnou vodu
zpřísnily. Rovněž technologie, kterou páni projektanti navrhli,
se postupem času ukázala jako nevhodná ve spojení s tlakovou
kanalizací, která byla vybudována v obou připojených obcích.
Vzhledem k současnému stavu čistírny a také vzhledem
k dalšímu plánovanému rozšiřování jak obce Příkazy, tak obce
Náklo, nám nezbývá nic jiného, než čistírnu zcela přestavět.
Odborníci ze společnosti Aquaprocon navrhli jako jednoznačně
nejlepší řešení, vybudování kontinuální oběhové čistírny
se samostatnou dosazovací nádrží. Přeloženo do češtiny to
znamená, že budeme muset vystavět dvě nádrže různé velikosti,
kde v jedné probíhá čištění a ve druhé se množí mikroorganismy,
které zajišťují čistící proces. Stávající čistírna odpadních vod se
využije jako velín a sklad pro přebytečný kal, jenž při čištění
odpadních vod vzniká. Ten se bude lisovat a odvážet na čistírnu
odpadních vod do Litovle. Při této příležitosti bych chtěl
pochválit členku Rady obce paní Ing. Martu Urbánkovou, která
spoustu záležitostí okolo objektivního zhodnocení čistírny
zařizovala a má v této věci rozhodující poradní hlas. Paní Ing.
M. Urbánková pracuje jako technolog - specialista v oboru čištění odpadních vod a tak doufám, že svými odbornými znalostmi
přispěje k tomu, abychom udělali co nejlepší rozhodnutí
pro zlepšení současného stavu na čistírně. Nebude to však
jednoduché. Společně se starostou a místostarostou obce Náklo,
pány Markem Ošťádalem a Ing. Pavlem Gnipem jsme navštívili
společnost, která se zabývá vypracováním dotačních projektů
jak pro kanalizace odpadních vod, tak pro čistírny. V tuto chvíli
je situace taková, že žádný dotační titul není vypsán a ten co
bude snad vypsán na podzim, by mohl mít taková kritéria, kvůli
kterým bychom na dotační finance vůbec nemuseli dosáhnout.
Ale to všechno ukáže čas. Prozatím se však do investic takového
rozsahu, bez získání dotačního grantu, nemůžeme vůbec pustit.
To by obecní rozpočty obou obcí nedokázaly zvládnout.
S tím jak přišlo jaro, tak se také rozběhly úklidové práce.
Krom lidí, které tímto úklidem pověřila obec, se do něj zapojily
také senioři, kteří jako každý rok uklidili okolo kapličky, sochy
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Svobody a okolo hasičské zbrojnice. Rovněž zaměstnanci
školky a rodiče dětí, které školku navštěvují udělali pořádek
v okolí této nemovitosti. Hasiči pak provedli pokácení různých
keřů a stromů na návsi a to co po kácení zbylo odvezli. Všichni
odvedli poctivý kus práce a na vzhledu obce je to hned znát.
Svoji roli pomocníka začal plnit traktůrek s příslušenstvím,
který obec zakoupila. Sice je na první pohled malý, ale za
prvních 14 dní provozu již odvezl spoustu materiálu.
Vlnu diskuse vyvolal záměr zřídit nové sběrné místo pro
separovaný odpad. Proto byly všem obyvatelům v okolí Vodárny
vydány anketní lístky, kde krom původně zamýšleného místa
byla navržena také alternativní varianta. Tu nakonec podpořila
většina dotázaných, takže nové sběrné místo separovaného
odpadu vznikne vedle plotu objektu Vodárny. Doufám, že toto
nově zřízené místo odtíží tomu, co je umístěno u sochy Svobody.
I když jsou teď plasty odváženy 1x týdně ve středu, tak hlavně
na tomto místě přistavené kontejnery nestačí a pytle s plasty
jsou poházeny okolo nich. Apeluji na Vás, abyste se pokud
možno snažili donesené pytle s plasty vtěsnat do kontejnerů
a dávali do nich pouze to, co tam patří !!! Vždyť kdo jiný než my
sami můžeme ovlivnit celkový vzhled vesnice, která je našim
domovem.
Přeji pěkné jarní dny.
J. Sívek

Vážení čtenáři!
V minulém čísle občasníku na straně 7 jsme vás seznámili
s letošním plánem kulturních akcí na Hynkově a v Příkazích.
Dnes vám chceme jen připomenout a pozvat na ty, které
proběhnou v následujících dvou měsících.
V neděli 1. května to bude tradiční stavění máje, které začíná
ve 14,00 hod. průvodem vesnicí od Hasičské zbrojnice – pořádá
Kulturní komise při radě obce Příkazy a Sbor dobrovolných
hasičů Příkaz.
V sobotu 7. května bude po celý den v lesíku na Ohradech
v části „Safari“ Střelba na asfaltové holuby - akce Mysliveckého
sdružení.
V sobotu 21. května bude poznávací procházka za
historickými zajímavostmi po naší vesnici s Boleslavem Vacou,
na kterou se vydáme v 9.00 hod. od školy – připravila Kulturní
komise.
V sobotu 28. května bude kácení máje, které začíná
průvodem vesnicí – pořádají hasiči s Kulturní komisí.
V neděli odpoledne 5. června bude Dětský den na Hynkově
- Pokračování na str. 2 -

Jubilanti:

Ondřej Přikryl
Chajdalópka
Za dědinó rovina,
chajdalópka na ni
a je milá, milóčká
jak verônka v dlani.
Doškê tajak z pernikô,
komin na piď, na třê,
podrovnávkô tajak dêž
modrym z nebe natře.
O dyščuvce, o rosê
v okně ani zminka
a přece tam vêrustla
pěkná konvalinka.

Květen 2011
Rudolf Štědrý
Božena Stránělová
Libuše Haasová
Jiří Kryl
Libuše Ficnarová

96 let
80 let
80 let
70 let
70 let

Červen 2011
Zdeněk Fišara
Marie Libicherová
Karel Fišara
Stanislav Reichstädter
Jaroslav Doležel

90 let
80 let
75 let
75 let
70 let

Milí přátelé, zveme vás na již tradiční zahradní
slavnost

Voni, ale voničkó
néni ani troškê očê má ai jakbê
raráškovê rožkê.

DEN MATEK
která je kromě maminek určena také tatínkům, dětem,
prarodičům - prostě úplně všem.
Bude se konat

A snáď ai čarê zná –
jak se zešeřivá,
vzdéchá si a přes dvorek
na chlapce se divá.

v sobotu 7.5.2011 ve 14:30 hod.
v areálu orelské zahrady a klubovny v Nákle

Rovinečka, rovina,
chajdalópka na ni –
rád tam chodim okolo
od hvězd do svitáni.

Program:
malé pohádkové divadelní představení pod širým nebem
střelecká a horolezecká soutěž pro všechny generace
soutěže pro děti spojené s dětským obchodem (na soutěžích
děti získají „peníze“ a v obchodě je utratí)
horolezecká stěna
tombola
posezení v příjemném prostředí

- Pokračování ze str. 1 V neděli odpoledne 12. června bude v zahradě Záloženského domu Dětský den.
V sobotu 25. června budou na Hynkově oslavy 90. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů – bližší na plakátech
V tento den dopoledne bude předhodový úklid v Příkazích
Přijďte se podívat mezi nás – pořadatelé zajistili bohaté
občerstvení a těší se na vaši účast.
Kromě toho jsou ještě připraveny další akce a výstavy
v Hanáckém skanzenu a to:
Od 2. května do 29. června Výstava dosud neznámých
snímků Příkaz a okolí.
Ve dnech 14. a 15. května Hliněné dny
Ve dnech od 6. do 16. června bude probíhat tradičně ukázka
života na Hané pro ohlášené školy.
V neděli 12. června od 11,00 do 17,00 hod. Hanácké
jarmárek s ukázkou ručních řemesel pro všechny.

V průběhu odpoledne bude hrát Nákelanka
Občerstvení zajištěno (makrely, uzené dobroty, točená kofola,
pivo, ....)
Srdečně zve Orel, jednota Náklo - Mezice

Vítání dětí
Dne 27.3.2011 se v obřadní síni OÚ Příkazy konalo
slavnostní vítání nových občánků. Do pamětní knihy obce
Příkazy byly zapsány tyto děti:
Lukáš Pavlík,
Tomáš Miroslav Vodák,
Pavlína Menšíková

Také při těchto akcích budete vítáni a občerstveni.
Připomíná redakce občasníku s Kulturní komisí.
-2-

Mám zájem o pronájem pozemku,
zahrádky do 100m2 v obci Příkazy.
Tel. 737819316.

Vynášení Smrtky
V neděli 10. dubna vyšel ze vrat skanzenu průvod členů
národopisného souboru Pantla. Nastrojení do hanáckých krojů
vynášeli Smrtku - Moranu. Tu nesli dva mládenci a za nimi šli
ostatní děti i dospělí, zpívali písně o loučení se zimou a vítání
jara. Doprovázeli je občané místní a hosté z míst blízkých
i vzdálených. Kolem „pobíhali“ fotografové, kteří chtěli nejen
zachytit staré zvyky, ale i náladu krásného slunečného jarního
dne. V něm prošel průvod k malému žudru, před nímž zabočil
vlevo na cestu k rybníčku. Tam Smrtku odstrojili, zapálili,
poslali po vodě - a s ní i ZIMU. Na závěr Pantla předvedla
veselé tance. Děkujeme souboru Pantla a věříme, že svým
uměním budou nadále obohacovat život nejen v Příkazích.
-MBM-

Velikonoce ve skanzenu 2011

Študáci a kantoři
Poslední březnovou sobotu zaplnilo sál a jeviště
Záloženského domu více než 110 študáků (většinou diváků)
a jistě více než 10 kantorů (patrně většinou herců). Herci
byli rozhodně dojíždějící – ochotníci ze Šardic. Diváci snad
převažovali místní, ale i přespolní – se dostavili například
z Nákla, Lhoty, Hněvotína, Choliny, Litovle, Střížova,
Mohelnice, Rýmařova. Pobavili se při hudební komedii podle
hry J. Žáka „Študáci a kantoři“. Domů odcházeli sice bez
vysvědčení, ale s malým dárkem od ochotníků ze Šardic.
-MBM-

-vlastně přípravu na ně- provázelo nádherné slunečné
počasí. Mnoha hostům, řemeslníkům i účinkujícím se ani
nechtělo dovnitř domu. Avšak když vešli, nelitovali - na
komoře na ně čekala prodejní výstava obrazů pana M. Kalvody
a velikonoční výstavka prací dětí základních a mateřských
škol z Choliny, Litovle, Nákla, Olomouce a Příkaz. V přízemí
si mohli vystavované práce a dekorace prohlédnout, zakoupit
nebo pod laskavým dohledem výtvarnic i sami vytvořit. Stejnou
možnost měli i na dvoře; zejména pletení pomlázek od pana
J. Vachutky a zdobení kraslic drháním od jeho tetičky Milušky
se chtěla naučit řada přítomných. Mnoho obdivovatelů měli také
žáci Střední školy zemědělské z Olomouce. Děvčata dokázala
zaujmout rozkvetlými vázami, věnečky, vazbami - floristickou
tvorbou, chlapci - kovářským uměním. Jejich díla se na
improvizovaných stáncích dlouho neohřála – nebo nevychladla.
Odpoledne vystoupili se svým pásmem členové národopisného
souboru Pantla, žáci ZUŠ z Litovle a Příkaz vedeni paní
učitelkou J. Pískovou a Mgr. J. Goricovou a žáci ZŠ Příkazy
s programem nacvičeným paní učitelkou Mgr. E. Zvěřovou.
Po skončení těchto vystoupení se řada hostů bavila ve dvoře
skanzenu zpěvem při hře na kytary. Jestliže někomu během dne
vyhládlo nebo měl žízeň, čerstvě vylíčená hospůdka U Beránka
nabízela občerstvení až do večera. Na další setkávání se těší
nejen členové Kulturní komise při Radě obce Příkazy.
-MBM-
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SESTRY V AKCI

Vážení spoluobčané a přátelé školy.

Tradiční ples konaný dobrovolnými hasiči v Hynkově byl
tento rok vlastně netradiční. O jeho zahájení se postarala taneční
skupina příkazské sokolské jednoty, která si dala jméno Sestry
v akci. Něco takového na Hynkově dosud nebylo.Vystoupení
pozorně sledovalo a potleskem odměňovalo na 100 návštěvníků.
Celé vystoupení sklidilo v Hynkově velký úspěch a zde musím
podotknout, nejen výkonem, ale i jejich přístupem k Hynkovu.
Sestry v akci daly svým vystoupením jasně najevo, že se
skládáme ze dvou obcí Příkaz a Hynkova. To dosud nebylo
zvykem a můžu jen říci, pro spoustu hynkovských to bylo velké
překvapení.
Děkujeme SESTRÁM V AKCI nejen za jejich krásné
vystoupení, ale i za jejich přístup k Hynkovu. Patří Vám velký
dík a uznání.
Sbor dobrovolných hasičů Hynkov

Cakov – dopravní výchova
Ve středu 23. března jsme s naší třídou jeli na školu v přírodě
do Cakova.
Ráno jsme všichni přišli do školy, pak jsme o půl desáté
naložili batohy do aut a mohli jsme vyrazit. Už jsme se nemohli
dočkat!!!!!!! Když jsme přijeli do Cakova, paní vedoucí nás mile
přivítala a ukázala nám, kde budeme spát my a paní učitelka.
Já jsem měla spát s Terkou a Žandou na čtyřlůžkovém pokoji,
pokoj se nám moc nelíbil. Potom nás paní učitelka zavolala na
oběd, tam jsme uviděli děti ze čtvrté třídy z Litovle, kteří tady
budou s námi na škole v přírodě. Po obědě přijel na besedu
pan záchranář, který nám ukazoval jak poskytnout zraněnému
první pomoc. Bylo to velmi zajímavé, také jsme si vyzkoušeli
na figuríně dýchání z úst do úst. Po večeři jsme šli spát. Ráno
jsme se probudili a šli jsme na rozcvičku. Pak jsme se nasnídali.
Odpoledne k nám přijel městský policista z Litovle a povídali
jsme si o dopravních značkách, a jak se máme chovat na silnici.
Dokonce nám ukázal pouta a obušek. Ještě k nám ve čtvrtek
přijel pan Kohoutek, majitel obchodu s jízdními koly a vyprávěl
nám o tom, jak má být správně vybavené naše kolo. Po něm
přijel pan Skála, majitel autoškoly z Litovle a ten nám povídal
o silničních předpisech a také o tom, že musíme nosit na sobě
reflexní prvky, aby nás bylo na silnici dobře vidět.
V pátek po obědě jsme odjížděli domů. Na škole v přírodě
se nám všem moc líbilo, bylo to zajímavé a někteří si i našli
nové kamarády. Ještě musíme pochválit paní kuchařku za moc
dobrá jídla, která pro nás uvařila.
Těšíme se, že se zase někdy do Cakova podíváme!!!!!
Alenka Pěčková (ZŠ Příkazy – 4. ročník)

Ještě jednou Cakov
Chtěla bych touto cestou moc poděkovat za vstřícnost
a ochotu SDH Příkazy a rodině Pěčkových, kteří nám zajistili
dopravu na Cakov a zpět. Ušetřili dětem peníze a trmácení se
hromadnou dopravou se zavazadly a s přesedáním.
Mgr. Karin Lakomá, tř. učitelka

ZŠ Příkazy se zapojila do akce „Ukliďme si svět“ – projekt
na podporu zpětného odběru elektrospotřebičů pro školy.
Nevíte kam se starým vysloužilým elektrospotřebičem (na
baterie či do zásuvky)?
Pokud jej přinesete do školy, pomůžete nám získat odměnu.
Velké spotřebiče jako pračky, myčky, lednice apod. Vám po
ohlášení odvezeme.
Monitory, televize, žárovky, zářivky, bojlery, cartrige – NE!

- jedná se o dlouhodobou akci, pouze vyhodnocení projektu
probíhá vždy na konci června. Tzn., že můžete kdykoliv Váš
vysloužilý elektrospotřebič přinést do školy, popř. zavolat na
uvedené telefonní číslo
(Po – Ne: 7.30 – 21.00) a domluvit se na vhodný termín či
odvoz. V tomto směru nám vyšel vstříc obecní úřad a již dvakrát
se postaral o svoz Vámi ohlášených velkých elektrospotřebičů.
Děkujeme všem za spolupráci. Nejenže nám pomáháte
získat odměnu, ale též společně můžeme udělat něco pro naše
prostředí.
Koordinátor akce: Mgr. K. Lakomá a žáci 4. ročníku
Kontakt: 732 251 805

O holubech a holubářích v Příkazích
V minulosti bývalo u nás hodně holubářů a holubník byl
skoro na každém dvorku. Někdo měl třeba jen dva páry, jiný
i víc, ale většinou jen proto, že holoubata byla pochoutkou.
Stačilo pod střechou prkno s bidlem, kde bylo hnízdo, aby mohli
vysedět mladé. Přiživovali se na dvoře se slepicemi, ale někteří
holubi kromě toho rádi polařili – zalétali za obživou do polí.
V některých grun- tech měli holubníky větší a někdo i na hůře
měl velký tak zvaný komorový. Ojedinělý - zvláštní holubník,
byl na dvoře stavitele Josefa Bracha čp. 55, na který se chodívali
holubáři podívat i z okolí - už nevím, zda je tam ještě – před lety
byl opuštěný a zchátralý.
Z plemen převažovala polní (pštrosi, koburáci), domácí (gamzli, bělohlávci, různí voláči a staváci), ale také pošťáci nebo ti velcí - slepičáři. Pro parádu na střeše někde měli
i bílé pávíky. Někteří chovatelé byli členy holubář- ského spolku
v Nákle, kde bývaly skoro každým rokem přehlídkové výstavy.
Doma jsme jich mívali několik párů v holubníku vzadu nad náspami a ráno, když vyletěli a kroužili nad dvorem, jsme se při odcházení do školy z nich těšívali. Později
jsme měli i ten komorový nad drvárníkem, ale když je tam
objevila kuna, bylo po holubech. Před časem se po dlouhé
době u nás znova s holuby začínalo. Vnuk si upravil ze
skříňového auta moderní holubník a vybavil vším, co k němu patřilo. Už ani nevím odkud si přivezl ty mladé poštáky, ale rázem byl holubník obsazený asi 50ti a možná i více holuby. Každý pár tam měl svůj budník s keramickou
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- Pokračování na str. 5 -

- Pokračování ze str. 4 miskou pro hnízdo a společný široký vstupní prostor
se zvláštním uzavěrem, dole pak krmítko a napáječku
s vodou. V následujícím roce už se pokusil s nimi závodit.
Nejprve to zkoušel na kratších tratích, ale postupem času
je posílal až neuvěřitelně daleko. Stal se i členem holubářského svazu se sídlem v Horce a vždy k večeru před
víkendovým závodem přikládal své „závodníky“ do svo- zového
auta, aby byli před ránem na místě startu. Vozívali je dost daleko
– až do Chebu i dál za hranice. Na druhý den jsme se spolu
střídali při vyhlížení kterou chvíli se některý z nich vrátí a zaletí
do holubníka, abychom mohli ohlásit rozhodčím čas jeho příletu
s číslem na kroužku, co měl na nožce. Stávalo se, že všichni
nedoletěli zajednou a některý se dokonce vrátil až po několika
dnech nebo se cestou ztratil - ale s tím se muselo počítat. Škoda
nebo dobře, že vždy všeho jen do času. Tak to dopadlo doma
i s jeho pošťáky. Už ani nevím proč, ale jednoho dne někomu
holuby nabídl a přenechal - ten si je odvezl a tím to zase u nás
s nimi skončilo.
V současnosti jsou v Příkazích známí jako holubáři jen
Pavel Zbořil čp. 56, Jiří Směšný čp. 231 a na nádraží Miroslav
Kalvoda, kteří se každoročně zúčastňují i větších holubářských
závodů.
Popřejme jim hodně chovatelského zdaru, úspěchů na
závodech i radosti ze svých svěřenců.
V Příkazích na jaře 2011.
Boleslav Vaca

Výroční valná hromada TJ Sokol Hynkov
Poslední únorový pátek, 25. 2. proběhla v místním
kulturním domě Výroční valná hromada TJ Sokol Hynkov.
Mezi zhruba 35 zúčastněnými, z nichž většina byla z řad členů
jednoty nechyběla ani pí Ing. Marta Urbánková, radní, která
zastupovala omluveného pana starostu. Hned po zahájení, které
tradičně provedl br. Pavel Malý jsme byli vyzváni k minutě ticha
za zesnulého Vladimíra Vočku.
Během schůze jsme byli seznámeni s činností jednoty
v loňském roce, z nichž asi nejvýznamnější byla rekonstrukce
šaten – do té také bylo investováno největší množství finančních
prostředků. Dalším důležitým krokem bylo zahájení „záchrany“
našeho hřiště. Na podzim se díky obětavosti členů začalo
s drenážemi na hřišti. Další práce budou na hřišti pokračovat co
nejdříve. Největším finančním přínosem do pokladny byl noční
turnaj, spojený s malými pivními slavnostmi. Tato akce vynesla
35 661 Kč. I když se uskutečnil kvůli nepřízni počasí až na
3. pokus, akce se velmi vydařila. Poprvé nám také zahrála živá
hudba – hudební skupina Pňovičtí kanci. Z dalších kulturních
akcí pořádaných Sokolem bych zmínil tradiční ostatky
s pochováváním basy, Josefovskou zábavu či košt slivovice.
Opět bylo zmíněno, že tyto akce jsou uskutečňovány i přesto,
že naše jednota je jednou z nejmenších v okrese a má spoustu
přespolních a postarších členů.
V návrhu činnosti na rok 2011 nám byli představeny tyto
položky: dodělat hřiště, sběr železného šrotu, pyžamový ples,
dětský ples, pivní radosti, hanácký slalom (?), a košt slivovice.
Už 16. dubna navíc proběhne významná akce, bude se slavit
70. výročí ledního hokeje na Hynkově. Budou na ni pozváni
všichni bývalí i současní hráči a samozřejmě i široká veřejnost.

Proběhlo také oficiální pozvání pana starosty Jaroslava Sívka
(přes zástupkyni obce).
Zprávu hokejového oddílu přednesl br. Peřina. Po 3. kole
jsou naši chlapci z celkových pěti zúčastněných na krásném
čtvrtém místě, a sice s 15 body. Na prvních místech jsou
Tršice (24 b), Uničov (20 b) a Buldoci Olomouc (20 b). Zprávu
oddílu malé kopané přednesli Honza Pavlík za Hênkováky
a Zdeněk Peřina za Karasov. Hênkováci jsou po podzimu na
5. místě. Vstřelili celkem 57 branek, a to i přesto, že měli hodně
zraněných. Oddíl nás pozval na zahájení sezóny, které proběhlo
1. dubna v Holici.
Po oficiálním ukončení byl jak členům, tak hostům podáván
výborný srnčí guláš, na kterém jsme si všichni pochutnali.
V pozdních večerních hodinách se zúčastnění postupně
rozcházeli do svých domovů. Tak zase za rok.
Filip Vočka

Komáři se doženili – snad?
Dne 14. 03. 2011 se v klubovně Hotelu Záložna uskutečnilo
setkání starostů okolních obcí, zástupců Krajského úřadu
Olomouc, města Litovel, Správy CHKO Litovelské Pomoraví,
Lesů ČR, Mysliveckého sdružení Příkazy s RNDr. Liborem
Mazánkem, Ph.D. z Krajské hygienické stanice Olomouc na
téma: Hubení komářích larev ve stojatých vodách pomocí
biocidů.
Pan RNDr. Libor Mazánek, Ph.D. všechny přítomné
seznámil s různými vývojovými stádii komářích larev, které
nám rovněž ukázal na přinesených preparátech. Tato část jeho
vystoupení byla důležitá proto, aby přítomní lépe pochopili
důležitost správného načasování postřiku. V další části svého
vystoupení se věnoval aplikaci preparátů – biocidů, které umí
velmi efektivně a přitom naprosto šetrně k ostatní přírodě
likvidovat komáří larvy.
Účinnou látkou při hubení komářích larev jsou toxiny ve
formě bílkovinných krystalů produkované bakterií Bacillus
thuringiensis israelensis. Pokud larva tyto krystalky pozře, tak
dojde k aktivaci toxinu a k poškození střevní stěny larev, což má
za následek uhynutí larvy. Tato látka je naprosto neškodná pro
další vodní organismy, užitečný hmyz a obratlovce.
V diskusi bylo konstatováno, že podobná setkání již
proběhla v minulosti vícekrát, ale aplikace tímto velmi účinným
a šetrným přípravkem proběhla pouze v okolí obce Střeň.
Zástupce Správy CHKO Litovelské Pomoraví pan Mgr. Ondřej
Dočkal vyjádřil pochopení této instituce vydat povolení pro
aplikaci tohoto prostředku v rámci celého Litovelské Pomoraví.
(Dnes už jsou povolení vydána)
Smyslem tohoto setkání bylo najít klíč, jak tento selektivní
přípravek začít používat v praxi a koordinovat společné kroky
při hubení komáří populace v rámci celého Litovelského
Pomoraví. Všichni zúčastnění vyjádřili dobrou vůli tento záměr
realizovat.
Role hlavního koordinátora se ujal starosta obce Střeň
pan Vladimír Kamínek. V následujících týdnech pan starosta
Kamínek jednal se zástupci Krajského úřadu. Výsledkem
tohoto jednání bylo schválení podpory tohoto projektu na
Radě kraje Olomouc a také finanční podpora obcím, které
tento přípravek budou aplikovat ve svém katastru. V ideálním
případě by v příštím roce mohla proběhnout letecká aplikace
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- Pokračování na str. 6 -

Tajemný Egypt

- Pokračování ze str. 5 tohoto přípravku na všech místech Litovelského Pomoraví, kde
se nacházejí komáří líhniště. Pokud se to podaří, tak se to musí
velmi znatelně projevit na poklesu komáří populace v celém
tomto rozsáhlém území.
Několik dnů poté proběhla kontrola četnosti komářích larev
ze strany KHS Olomouc v našich Sečích. Na základě zjištění
bylo konstatováno, že na některých místech se může vylíhnout
až 6500 komárů na 1m2. Proto nám KHS vydala nařízení, aby
obec Příkazy tento biologický přípravek proti komářím larvám
v uvedené lokalitě aplikovala. Obec zakoupila postřikovou látku
a díky ochotným členům Mysliveckého sdružení byla aplikace
v Sečích dne 09. 04. provedena. Pravda, byl to boj, neboť vody
je tam letos víc než jindy, takže většina z těch , kteří postřik
prováděli má letos za sebou již první koupání v přírodě. Než
jsme Seče obešli, tak nám to trvalo víc než 4 hodiny a byli jsme
pěkně z toho chození v bahně unavení. Občas padlo i nějaké
to šťavnatější slůvko. Výsledek na druhý den po aplikaci však
stál za to. Drtivá většina komářích larev nejevila známky života
a všechny ostatní organismy v tůních byly čilé jako před aplikací
biocidu. Nejspíše se nám nepodařilo postihnout všechna místa,
kde se komáří larvy líhnou a nějací komáři se objeví. Věříme
však, že to na celkovém počtu komárů, kteří nás budou zlobit
bude znát. Pokud přijdou deště a voda zaplaví další lokality, tak
budeme muset postřik opakovat, neboť se začnou líhnout další
larvy z vajíček, které komáří samička kladou do vlhkého listí.

V obchodním centru Olomouc City proběhla ve dnech
11. 3. – 7. 4. 2011 unikátní výstava expozicí s motivem
starověkého Egyptu. Rozhodla jsem se, že žákům 4. ročníku
zpestřím vyučování a netradiční formou je seznámím s tímto
tématem. Součástí výstavy byla i fotografická soutěž na téma
„Starověký Egypt a moje třída“, které jsme se zúčastnili. Soutěž
byla určena pro všechny ZŠ a MŠ v Olomouckém kraji a žáci
mohou vyhrát různé hodnotné ceny.
Další informace: http://www.occ.cz/egypt/

Po ukončení aplikace jsme se sešli spolu s ostatními
myslivci, kteří v tu sobotu ještě sbírali po obci železný odpad,
uklízeli u Křepelky a na Hynkově, na Myslivně a tam dostali
výborný gulášek. Žízeň byla veliká a také bylo o čem povídat.
Proto jsme provedli strategický přesun do místní hospůdky, kde
nás pan hostinský nenechal dlouho trpět žízní. Srazili jsme pár
stolů a vtipkovali o uplynulém dopoledni. Atmosféra byla velmi
veselá a myslím, že všichni přítomní se dobře bavili. Jednu
moudrou hlavu pak napadlo, že bychom příště mohli rovnou
ta komáří vajíčka z nichž se larvy po zaplavení půdy líhnou
posbírat a udělat z nich Příkazský kaviár. Ještě bychom ušetřili
na postřiku……………………
-J. S.-

Egypt
Ve škole jsme měli soutěž o Egyptě, informace jsme si zjistili na
internetu a v encyklopedii. Ve výtvarné výchově nám paní učitelka
Romana Zvěřová navrhla, abychom postavili z krabic pyramidu.
Zároveň jsme se měli převléct za nějakého Egypťana nebo za mumii,
zkrátka za něco z Egypta. Pak jsme se vyfotili a poslali jsme fotku do
soutěže. Pyramida se všem žákům moc líbila a v další hodině výtvarné
výchovy jsme ji také pokreslili egyptskými znaky tzv. hierogryfy.
Teď můžeme čekat na zprávu od paní učitelky, jestli jsme vyhráli
fotografickou soutěž.
Terezka Hékalová
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Lední hokej v Hynkově oslavil
70. narozeniny
V sobotu 16. dubna 2011 v prostorách Kulturního domu
v Hynkově proběhly oslavy 70 let od založení hynkovského
hokeje. Zahájil ji Pavel Malý, který zde přivítal hosty
z tělovýchovných jednot z Příkaz a Mezic a také zástupce
obce pana Ivo Čepěla. Akce se zúčastnilo asi 50 bývalých
i současných hráčů.
Hynkovský klub byl založen roku 1940 a nejprve fungoval
pod hlavičkou Vzdělávacího kroužku Hynkov, až později pod
nově vzniklým Hokejovým oddílem Hynkov. I když tehdy
bylo příznivé počasí – bruslilo se prakticky od listopadu do
konce února, vyskytly se jiné problémy – materiálové. Hráči si
veškeré vybavení zajišťovali sami, chrániče se dělali z tvrdých
sešitů a hokejky z jasanového dřeva. V naší obci se o hokejovou
výzbroj staral pan František Zatloukal, který nejen náš kádr
trénoval, ale také pečoval o broušení a montáž bruslí.
Jako hrací plocha se zprvu používal rybník ohraničený
deskami. V 60. letech bylo rozhodnuto o výstavbě nového
hřiště na zeleném drnu. Oddíl měl hrát pod hlavičkou Tatranu Lhota. Naše první dresy měly bíločervenou barvu,
později bílomodrou. U hřiště byla vykopána studna na zalévání prasklin. Dřevařské závody ve Lhotě později zajistily i vysoké mantinely. V roce 1968 odkoupil Národní výbor Příkazy louky za mlýnem a předal je k užívání hynkovským Sokolům. Náš oddíl měl vždy dvě družstva
– jedno hrálo krajskou soutěž a druhé okresní přebor.
V minulosti trpěl oddíl nadbytkem hráčů. Hrál za nás např.
Antonín Sklenář, který to dotáhl až do Sparty a dokonce do
reprezentace. Později už naše mužstvo hrávalo především
na zimních stadionech v Olomouci, Uničově a Šternberku.
Poděkování patří Českému svazu tělesné výchovy za finanční pomoc a podporu našemu oddílu. Největších úspěchů
dosáhl tým v sezóně 1987/1988, kdy jsme vyhráli okresní
přebor a postoupili jsme do krajského přeboru. Tam nás čekal
mač (utkání) s Valašským Meziříčím, který jsme prohráli
– dozvěděli jsme se ale, že výsledek byl předem dohodnutý,
protože hynkovští hokejisté postoupit nechtěli, za prohru jsme
dostali láhev trnkovice.
V současnosti má hokejový oddíl jedno mužstvo a hraje
okresní přebor na zimním stadionu v Olomouci. Hřiště slouží
především malé kopané, pouze při tuhých mrazech je nastříkáno
a připraveno na bruslení – to se tady potom každý den konají
zápasy místních občanů. V roce 2000 bylo v areálu vybudováno
nové sociální zařízení a v poslední době proběhla kompletní
rekonstrukce šaten a hřiště. Za finanční pomoc děkuje TJ OÚ
Příkazy.
Zprávu hokejového oddílu za posledních 10-15 let přednesl
současný „manažer“ týmu pan Zdeněk Peřina. Hlavním
sponzorem našeho týmu je pan Vlastimil Sedláček, majitel
Autodemontu v Horce nad Moravou. Proto náš tým hraje pod
hlavičkou Autodemont Hynkov. V poslední době jsme získali
i grant od Krajského úřadu v Olomouci. Je paradoxem, že za

Hynkov hraje v současnosti pouze jediný člověk z Hynkova
– Radek Lón. Je potřeba zmínit také jméno Petra Přecechtěla
(nyní trenér brankářů HC Olomouc), který našemu týmu
v minulosti zajistil dresy a výzbroj. Dalšími významnými hráči
byli např. Kamil Přecechtěl (trenér juniorů a mladšího dorostu
HC Olomouc) a Ivo Peštuka. Náš oddíl vždy v soutěži končil
na předních místech tabulky, většinou jsme se probojovali až do
finále play-off. Bohužel později se tým potýkal s nedostatečným
přístupem mládeže k tomuto sportu. V letošní sezóně jsme
v play-off obsadili krásné 4. místo.
Ještě před diskuzí byly uděleny diplomy za zásluhy
a rozvoj, a to: Luďku Zatloukalovi, Františku Hanákovi,
Františku Listopadovi, Tomáši Skřivanovi, Bohumilu Kruzovi,
Čestmíru Zavadilovi, Miroslavu Vočkovi, Miroslavu Večeřovi,
Zdeňku Peřinovi, Miroslavu Peřinovi, Stanislavu Hejtmanovi
a Antonínu Zbořilovi.
V diskuzi vzpomínali hráči na léta prožitá v našem hokejovém
oddílu jako na na nejlepší léta svého života. Pan Večeřa
vzpomínal, že se říkávalo, že „když se na Hynkově narodil kluk,
měl na nohou brusle“, jinými slovy: co Hynkovák, to hokejista.
Na zápase v sezoně 1961/1962 v Holici na naše mužstvo
Holičáci pokřikovali: „Karasi, karasi, rybníčkáří!“. Smích
je brzy přešel, tenkrát dostali 12 gólů. Pan Večeřa vzpomíná
na partu v hynkovském týmu jako tu nejlepší, kterou zažil.
Jeden chlap tam prý byl lepší než druhý. Popřál nám, abychom
nepřestávali jako spousta jiných oddílů v okolí. V závěru ještě
vzpomněl, jak za dob největší slávy hokeje na Hynkově bylo
snadné vykrást třeba celou obec – v době zápasu totiž na dědině
nebyla ani noha – všichni byli na hřišti. Ivo Čepěl vyjádřil za
obec podporu hynkovským Sokolům a omluvil pana starostu.
Zástupce TJ Sokola Příkazy: „Ať se to tady ještě dlouho hraje“.
Tajemník hokejového oddílu pan Miroslav Peřina vzpomíná
na přepravní problémy, které často vznikaly. Vždy když se
potřebovali dostat na zápas a on vyšel na ulici, dědina byla v té
chvíli liduprázdná – všichni věděli, že chce půjčit auto. Také
upřesnil princip, jakým probíhal nábor do týmu: „Umíš bruslit?“
–„Jo, umím.“ – „ Tak se pojď zaregistrovat.“ – No a bylo to.
Pan Stanislav Hejtman vzpomínal, že často musely pro naše
hráče přijet i dva autobusy, protože měly zápas oba kádry. A to
ještě ty autobusy byly narvané a muselo za nimi jet několik aut.
Pan Potoček prohlásil: „Kde by byl hynkovský hokej bez
přistěhovalců!“
Po ukončení oficiálního programu následovala procházka zájemců na prohlídku zrekonstruovaného areálu TJ Sokol
Hynkov. Po celou dobu byly promítány audiovizuální materiály
– samozřejmě především z hokeje, ale i například 40 let staré
ostatky. V 16:00 byl pro všechny účastníky připraven vepřový
řízek s bramborovým salátem. Od 17:00 pokračoval program
volnou zábavou s živou hudbou. Na závěr se sluší poděkovat
členům TJ Sokol Hynkov za organizaci celé akce, kterou si snad
za 10 let opět zopakujeme.
Filip Vočka

-7-

Proč třídit odpady?
Všude kolem nás je spousta zboží a výrobků, oblečení,
hraček, obalů a všeho možného haraburdí. A všechny tyto věci
dříve nebo později skončí v popelnici. V tom lepším případě
tomu bude předcházet další cesta. Cesta dalšího využití.
Jedním ze základních požadavků odpadového zákona je předcházení vzniku odpadů, dále je to jeho materiálové
využití a posléze energetické využití ovšem ve specializovaných
spalovnách a nikoli doma v kamnech, jak tomu v některých
případech bývá.
Protože naše konzumní společnost si moc neodtrhuje od úst,
produkce odpadů neustále stoupá. Nezbývá než tedy důkladně
třídit a dosáhnout většího materiálového využití.
Třídění odpadů je nejen ekologické, ale za současných
příznivých podmínek i ekonomicky výhodné. Ekonomické
ukazatele jednoznačně vylepšuje autorizovaná obalová
společnost Eko-kom, a.s., která obci platí za množství
vytříděných komodit. Je tedy vhodné důsledně informovat
spoluobčany o možnostech a výhodách třídění odpadů.
Například obec Skrbeň s 1173 obyvateli, kteří jsou uvědomělí
a třídí odpad, vyprodukují cca 178 kg/os/rok směsných odpadů
a vytřídí k tomu přes 35 kg/os/rok. V Příkazích s 1240 obyvateli
je to 283 kg/os/rok směsných odpadů a vytřídí k tomu přes
33 kg/os/rok. I přesto ve směsném odpadu zbývá ještě 30 %,
tedy 94 kg/os/rok biologicky rozložitelných odpadů.
Obec zaplatí za odstranění odpadu asi 1,20 Kč/kg.
U separovaného sběru naopak dostane u plastů 1,60 Kč/kg
po dotřídění, papíru 1,30 Kč/kg, skla 1,30 Kč/kg, nápojového
kartonu 3,10 Kč/kg. Při produkci vytříděných odpadů nad 35 kg/
os/rok je odměna o cca 15% vyšší. A při splnění všech kriterií
je maximální bonus navýšen o dalších 54%!!! Celková reálná
částka může přesáhnout 140.000,- Kč/rok.
Vylepšete rozpočet vaší obci, zkuste třídit ještě víc! Jsou-li
vaše kontejnery na tříděný odpad přeplněné, kontaktujte zástupce
obce a ti společně se svozovou firmou provedou úpravu. Buďto
navýšení frekvence odvozu nebo pořízení nových nádob.
Přemýšlejte, kam vhodíte kelímek od jogurtu, reklamní
letáky, obal od mléka nebo sklenici od dobrého vína. Když
to všechno vyhodíte do směsného odpadu, obec za to zaplatí
1,20 Kč/kg. Pokud ovšem max. vytřídíte, obec naopak dostane
minimálně 1,50 Kč/kg což už je 2,70 Kč rozdíl. A to už stojí
za tu práci vytřídit odpad již doma a zanést jej k barevným
kontejnerům. Nejvhodnější je odděleně shromažďovat
plasty, papír, sklo a nápojový karton přímo v místě vzniku,
tedy v domácnosti. Vaše dlouhodobé a kvalitní třídění se
pak může v konečném důsledku pozitivně odrazit ve výši
místního poplatku za odpady.

Bioodpad
Produkce bioodpadu úzce souvisí s tříděním odpadů
v domácnosti. I bioodpad lze samostatně oddělit. Převážná část
bioodpadu je tvořena rostlinnými zbytky ze zahrad jako je tráva,
ořezy stromů, plevele ze záhonků, spadané ovoce, které nelze
rozumně využít. Menší část je tvořena kuchyňským odpadem
pouze rostlinného původu, jako jsou slupky od brambor, zbytky
ovoce a zeleniny, sáčky od čaje, zbytky kávy.

Podle dlouhodobých zkušeností je ve směsném komunálním
odpadu, který vyhodíte do popelnice, dle ročního období,
20 – 50 % bioodpadu, který lze dále využít.
Nejjednodušší je zařídit si vlastní kompostiště, příp.
kompostér a po nějaké době, až se většina bioodpadu rozloží,
využít vyprodukovaný kompost na vlastním pozemku. Pokud
nemáte možnost využití kompostu na vlastním pozemku ani se
do kompostování nepouštějte.
Další variantou je obecní kompostárna, kterou řídí
a spravuje obec. Pro funkčnost tohoto systému je nejdůležitější
mít zodpovědnou a vyškolenou osobu tzv. Mistr kompostář
a samozřejmě odbyt kompostu.
Třetí variantou je umístění velkoobjemového kontejneru
7 až 12 m3 na uložení bioodpadu na vybraném místě v obci
s vývozem např. 1x týdně k dalšímu zpracování.
Nejefektivnější variantou na množství bioodpadu je separace
bioodpadu do specielních bionádob. Do každé domácnosti
je umístěna bionádoba 240 l s pravidelným svozem 1x14 dní
v období duben až listopad a případně 1-2 vývozy v období
prosinec – březen.
V Olomouci 21.2.2011
Zpracoval Ing. Radim Plachý

Několik slov k třídění odpadů
O tom, jak je důležité třídit komunální odpad, bylo již
mnoho článků v našich novinách napsáno a důležitost této
činnosti se nedá zpochybnit. Co mě trápí, je chování některých
občanů, kteří dosud nepochopili, co mohou do kontejnerů na
tříděný odpad ukládat a co patří do popelnic. Dobře vím, o čem
píši, protože jsem 20 roků uklízel po těchto lidech u kontejnerů
nejrůznější věci a co zde bylo mnohokrát odloženo, si neumíte
ani představit. Své by mohli říct myslivci, kteří uklízejí
každým rokem příkopy v okolí vesnice. Kromě uhynulých
domácích zvířat, starých hadrů a zbytků jídla, také nebezpečné
chemikálie včetně kyselin. Docházelo i ke kuriózním situacím,
když jsem otevřel podezřelý plastový pytel, vyletěly na
mě rozzuřené vosy. Někdo buď úmyslně, nebo nevím proč,
srazil vosí hnízdo do silonového pytle a ten v noci odložil ke
kontejnerům. Naštěstí jsem stačil utéct. S ochranným oděvem
a insekticidními přípravky jsem pak vosy zlikvidoval. Nachytat
takové neukázněné občany je velký problém, a pokud se to
podaří a dokážete jim přestupek, ještě pak zaplatí obec 500 Kč
za projednání přestupku a celá věc skončí napomenutím viníka.
A když už dostane pokutu, tato skončí v kase Magistrátu města
Olomouce. Velkým problémem je také najít místo, kde budou
kontejnery postaveny tak, aby to všem vyhovovalo a případný
nepořádek nehyzdil obec. V současné době se uvažuje o zřízení
sběrného místa v lokalitě „U vodárny“ a Rada obce provedla
anketu mezi občany o výběru nejvhodnějšího pozemku. Mezi
návrhy je i umístění na obecním pozemku za deseti rod.
domky. Tento pozemek má v budoucnu sloužit jako obslužná
komunikace na propojení 2. řady rod. domků. Nyní slouží jako
plácek pro hry dětí, kterých je v této lokalitě kolem 30. Možná
by bylo vhodnější místo kontejnerů zde zřídit oddechovou zónu
s lavičkami pro maminky a prolézačkami pro děti. Věřím, že
Rada obce moudře rozhodne kam kontejnery umístit a je-li
vhodné zřídit dětské hřiště jako na Hynkově.
J. Vlk
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