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Občasník pro Příkazy a Hynkov

Vážení spoluobčané,
nově zvolené Zastupitelstvo má za sebou prvních
100 dnů od svého jmenování. Pokusím se v krátkosti
povědět, co se nám za tu dobu podařilo udělat, co bylo rozpracováno a co nás v tomto roce ještě čeká.
Od 1. března bude mít obec Příkazy prvního obecního
zaměstnance. Bude jim pan Lubomír Kadlec z Hynkova.
Krom něj budeme v rámci příležitostních a sezónních
prací na obci zaměstnávat také další pracovníky a to na
Dohodu o pracovní činnosti – prozatím. Aby šla práce
těmto novým zaměstnancům obce pěkně od ruky, tak bylo
rozhodnuto o nákupu potřebné techniky. Obec zakoupí
malý traktůrek s kabinou o síle 47 HP, jehož příslušenství
budou tvořit sekačka s mulčovačem, vlečka, zametací
kartáč a radlice. Tato investice je součástí rozpočtu, který
byl schválen dne 10. 02. na Zastupitelstvu konaném na
Hynkově.
Na tomto Zastupitelstvu bylo mimo jiné také
schváleno podání několika žádostí o dotace. Jsou to
většinou žádosti men- šího rozsahu a jejich úspěšnost
není dopředu nikterak zaručena. Každopádně, pokud nám
budou alespoň nějaké dotační prostředky schváleny, tak
to bude velký přínos pro rozpočet obce. Již jsme podali
a nebo v nejbližší době tak učiníme, žádosti o přidělení
dotačních prostředků na tyto investiční tituly:
- oživení kapličky na Hynkově
- vybudování dětského hřiště v Příkazích
- instalování měřidel rychlosti u nádraží v Příkazích a na
vjezdu do Hynkova
- provedení částečné rekonstrukce Obecního úřadu
- obnovu aleje ke kapličce v Příkazích a na obnovu ovocného stromořadí směrem na Vojnice
Co se týká kanalizace na Hynkově, tak jsme požádali společnost AQUAPROCON o provedení studie, která
nám měla napovědět, jakým směrem se máme při řešení
odkanalizování Hynkova ubírat. Studie nám jednoznačně
řekla, že lepší a levnější variantou pro Hynkov bude
kanalizace gravitační s připojením na novou čistírnu, jenž
bude vybudována v katastru Hynkov. Stejné společnosti
jsme zadali vypracování studie na vyhodnocení
provozu a návrh řešení čistírny odpadních vod, kterou
spoluvlastníme s obcí Náklo. O jejím výsledku budete
informováni v příštím vydání našeho občasníku.

číslo 2.

www.prikazy.cz
Březen - duben 2011

Brzy tady bude jaro. Doba, kdy se příroda probouzí
a lidé uklízejí po dlouhé zimě. Při prohlídce nemovitostí
v majetku obce se ukázalo, že za minulá léta se zde
nashromáždila spousta věcí, které je potřeba „uklidit“.
Do úklidu se zapojí v první řadě noví zaměstnanci obce.
Nicméně v Radě jsme se také bavili o možnosti zapojení
dalších aktivních občanů, především z řad různých spolků,
které v obci velmi dobře fungují a dělají spoustu prospěšné
práce. V brzké době budou zástupci spolků pozvání na
schůzku, kde i o této věci bude jednáno.
Během tohoto roku bychom dále chtěli provést
opravu přilehlých objektů kulturního domu na Hynkově,
opravit podlahu v hasičské zbrojnici na Hynkově, provést
rekonstrukci kuchyně v mateřské škole. Během letních
prázdnin nás čeká rekonstrukce chlapeckých toalet ve
škole a oprava umývárny v mateřské škole. Podle toho,
kolik bude vyčleněno finančních prostředků u dotačního
projektu „Zelená úsporám“ jenž podalo bývalé vedení
obce, pak budeme muset naplánovat provedení výměny
oken a zateplení školy a školky.
Tolik v krátkosti o tom, co se událo a co má
v nejbližší době v plánu vedení obce Příkazy uskutečnit.
J. Sívek

VÁNOCE VE SKANZENU
V sobotu 18. prosince 2010 se nás v gruntu
u Kameníčků sešlo mnoho. K pěknému prožití tohoto dne

O Vánocích ve skanzenu

Jubilanti:

Ondřej Přikryl

Bily ráno
Bily ráno, bilé deň
po dvoře se toči
a slônečko od naproti
směje se a čôči.
Co pak, co tak najednó
obrátilo drahô ?
Indá chodi od véchodô
na šár myho prahô!
Slônečko? Né, ešče se
kdesê v horách klôče
a to na bilé deň křešó
mojé milé očê.

Březen 2011
Boleslav Vaca
Světla Paszandová
Ladislav Bečák

85 let
75 let
75 let

Duben 2011
Dobromila Lyčková
Miroslav Peřina
Marie Stroupková
Josef Zatloukal
MVDr. Stanislav Kovář

85 let
85 let
80 let
70 let
70 let

Vítání dětí

Slônko spjê ! To z naproti
zastane tě hrôbě
a dêž bê tě zhasl knotek,
rožne deň ê tobě . . .

Dne 23.1.2011 se v obřadní síni OÚ Příkazy konalo
slavnostní vítání nových občánků. Do pamětní knihy obce
Příkazy byly zapsány tyto děti:
Jan Kopečný,
Hynkov
Sára Vlková,
Příkazy
Lenka Bořilová, Příkazy
Jakub Kuba,
Příkazy

Termíny odvozu plastů v roce 2011
Společnost EKO – UNIMED Medlov ve
spolupráci s obcí
Příkazy pro Vás připravila:

26.1., 9.3., 20.4.,

Obecní úřad Příkazy oznamuje,

Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu,

že se v úředních hodinách vybírají poplatky
za odpad, stočné a psy na rok 2011.

který se uskuteční v sobotu 19.3.2011 a bude proveden
zastávkovým způsobem, při kterém sběrná vozidla zastaví
v určený čas na několika stanovištích, kde budete moci
předat odpady obsluhám vozidel. Odpady odložené na
stanovištích před příjezdem sběrných vozidel nebudou
odvezeny.

•
•

•

•

Poplatek za odpad činí 400 Kč/osobu/rok a lze jej
hradit 2x ročně, k 31.3. a k 31.10.
Poplatek za stočné v Příkazích činí 600 Kč/osobu/
rok a lze jej hradit 4x ročně:
k 31.3. 150 Kč
k 30.6. 150 Kč,
k 30.9. 150 Kč,
k 31.10. 150 Kč
Poplatek za stočné v Hynkově činí 50 Kč/osobu/
rok
a 35 Kč/rok za auto
Poplatek za 1 psa činí 50 Kč, za druhého a každého
dalšího psa téhož držitele 100,- Kč

Poplatky je možné hradit i bezhotovostně.
Variabilní symbol je nutné si domluvit na OÚ, tel.
585 967 306, e-mail: prikazy@volny.cz
Ve středu 23.3.2011 v době od 13:00 – 16:30 hod. se
vybírají poplatky v Hynkově.

Přehled stanovišť:
Hotel Záložna
Hasičská zbrojnice
Hynkov

8,00 – 9,00 hod.
9,15 – 10,15 hod.
10,30 – 11,30 hod.

Druhy přebíraných odpadů:
Bateriové monočlánky, automobilové akumulátory,
oleje, barvy, ředidla, kyseliny, pesticidy, léky, rtuťové
zářivky a výbojky, nádoby se zbytky chemikálií, televizory,
lednice a mrazáky.
Ostatní objemný odpad (pneumatiky, textil, nábytek,
koberce, peřiny, matrace, vyřazené elektrospotřebiče,
pračky apod).
Způsob přebírání odpadu:
Všechny odpady lze odevzdat bezplatně, akci hradí
obec Příkazy.
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- Pokračování ze str. 1 -

Vážení čtenáři,

přispěla paní ZIMA sněhovou nadílkou, která touto dobou
u nás na Hané vždycky nebývá, ale i tuhým mrazem, jenž
potrápil zejména kuchaře, kteří se starali o občerstvení
návštěvníků pod zeleným stanem na dvoře. A hostů přišlo
hodně z Příkaz i z okolí.
Všichni mohli zahnat hlad zabíjačkovými dobrotami,
které zajistil pan Štěpán Krčmář - ohřát se výbornou
horkou ovarovou polévkou, pochutnat si na jitrnicích,
tlačence i dalších specialitách. O tom, že jim chutnalo,
svědčí to, že k večeru bylo téměř vyprodáno. Po dobrém
jídle chutnalo i pivo a pro zahřátí čaj, ,,svařáček“,
slivovička i jiné nápoje, které konzumovali nejen na dvoře,
v bývalém chlévě, maličké hospůdce, ale i v domě.
Tam je přivítalo teploučko a milé hospodyňky, které
nabízely k doplnění vánočních dárků ruční výtvory dětí
ze základních škol v Příkazích, Nákle a Litovli, klientů
Ústavu sociální péče Litovel a Dětského centra Topolany
– chráněné keramické dílny, několika místních občanů
i jejich příbuzných a také vlastní. Vznik některých
krásných i funkčních předmětů si prohlédli na místě. Pan
Jaromír Vachutka z Hynkova zde pletl proutěný košík; jeho
tetička Miluška vytvářela z nitek něžné drhané hvězdičky
a jiné ozdoby na vánoční stromeček a ochotně vysvětlila
zájemcům, jak proniknout do tajemství drobných uzlíků;
paní Soňa Rokytová se svou sestrou pletly andílky
z pedigu a byly obklopeny nejen svými dalšími dílky
z nejrůznějších materiálů, ale i tvořícími dětmi v maličké
komůrce; podobně paní učitelka Jitka Hegerová zabavila
děti tvůrčí předvánoční činností v kuchyni. Zájemci si
mohli vybrat keramiku, perníčky, háčkované, pletené i jiné
ozdoby, ponožky, papučky, koberečky, svícny, svíčky,
andílky, věnečky, novoročenky i obrazy. Ty namaloval
a vystavoval na chladné komoře náš spoluobčan pan M.
Kalvoda. Zde rovněž zahráli spolu s paními učitelkami
J. Goricovou a J. Pískovou žáci ZUŠ z Litovle a její
pobočky v Příkazích ve dvou blocích vánoční koledy
a krásné pohádkové i jiné skladby, při nichž si s nimi
zanotovali i posluchači.
V přestávce mezi jejich vystoupeními na zasněženém
dvoře děti vedené paní Gabrielou Kvapilovou působivě
předvedly Živý Betlém.
Po těchto produkcích v chladných prostorách se
většina hostů přemístila do tepla kuchyně či světnice. Zde
si zazpívali za doprovodu houslí a kytary se správcem
skanzenu panem Vilémem Švecem. Vpodvečer nám hráli
a zpívali muzikanti a zpěvačky z Nákla a okolí vedeni
panem Janem Gajou.
Velice děkujeme všem, kteří se spolupodíleli na
přípravě a realizaci minulých VÁNOC VE SKANZENU
i jejich návštěvníkům a těšíme se na další krásná
setkávání.

ve sloupku VÍTE ŽE... Vás chceme informovat
o zajímavých věcech projednávaných Radou obce, která
se v minulém období sešla čtyřikrát a projednala 124
bodů. Z nich jsme pro Vás vybrali:

Za kulturní komisi při Radě obce Příkazy
Božena Mikolajczyková

Rada obce schválila:
• na základě žádosti Zemědělského družstva Unčovice,
prodej pozemku p.č. 1052/2 o výměře 2.198 m2, který
se nachází v oploceném areálu družstva za kupní cenu
483.560,- Kč
• uzavření dodatku ke smlouvě o dílo s ing. arch. Osinou
na opravu obecního úřadu, včetně zajištění stavebního
povolení do 04/2011
• finanční příspěvek na zabezpečení základního vybavení a opravu zbrojnice SDH Hynkov na rok 2011 zároveň bude požádáno o dotaci a na opravu zbrojnice budou vyčleněny prostředky v rozpočtu Obce na rok
2011
• dárkové balíčky pro organizace na plesy v roce 2011 ve
výši 500,- Kč/ks.
• přípravu veřejné zakázky Regenerace památkové aleje
v obci Příkazy
• dodatek č. 3 ke smlouvě mezi Veolia Transport Morava
a.s. a obcí Příkazy o závazku veřejné služby autobusové dopravy
• zadání odborného posudku společnosti AQUA- PROCON na posouzení čistírny odpadních vod z hlediska
její technologické funkčnosti a kapacity, hrazeného
z fondu oprav čistírny.
• záměr obce pronajmout restauraci a vinárnu hotelu Záložna paní Blaženě Hladíkové a panu Vladimíru Hladíkovi, zároveň kromě dvou pokojů uzavřít ubytovací
zařízení
• záměr zahájit Komplexní pozemkovou úpravu v katastrálním území Hynkov
• zadání přípravy akce Odklonění zemědělské dopravy
mimo zastavěnou část obce Příkazy a propojení s obcí
Skrbeň – zpevnění stávajících polních cest a cyklostezku v rámci projektu Moravská Cyklostezka
• prořezání a úpravu zeleně v obci, na základě požadavku
občanů před svými domy v termínu do 20.2.2011.
Bohužel se budeme muset rozloučit i s naším vánočním stromem, který nám usychá
• zadání zpracování Projektu na úpravu aleje ke kapličce
v Příkazích a úpravu zeleně v okolí kaple a Obnovení
liniové zeleně podél Vojnické cesty ovocnými dřevinami.
• podání žádosti na dotaci na dětské hřiště z Nadace
ČEZ.
• nabídku na rozšíření veřejného osvětlení směrem
k nádraží a osvětlení zastávky autobusů v Příkazích
• podání žádosti o dotaci na „Znovuoživení kapličky na
Hynkově“
• nákup skleniček na sál
- Pokračování na str. 4 -
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KLÍŠŤATA JSOU ZA „DVEŘMI“

- Pokračování ze str. 3 -

•
•
•
•
•
•

podání žádosti o dotaci a pořízení ukazatelů rychlosti
pro zvýšení bezpečnosti na silnici Olomouc-Litovel od
vlakového nádraží k váze v Příkazích
ukončení smlouvy na pronájem kadeřnictví v budově
MŠ dohodou s paní Veronikou Mlčochovou a záměr
pronajmout kadeřnictví sl. Škavronkové.
zadat výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace pro rekonstrukci kuchyně MŠ a zabudování
lapače tuků.
zadat výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace pro vybudování chodníku a osvětlení od
nádraží po křižovatku u váhy
do školy nechat namontovat bzučák s kamerou
nástup pana Lubomíra Kadlece z Hynkova do trvalého pracovního poměru jako provozně - technického
pracovníka

Rada obce dále projednala:
• sdělení Ing. Ondřeje Vlka, o vzdání se funkce zastupitele k 19.1.2011
• potřebu provést opravu vozovek na Hynkově
a uložila zpracování odborného posouzení rozsahu
oprav s vyjádřením předběžné ceny.
• zajištění prodeje potravin na Hynkově
• na základě jednání starosty se zástupci Správy silnic
Olomouckého kraje sdělení, že oprava silnice přes
Příkazy na Hynkov III/0349 bude provedena v jarním
období.
• zachování ordinačních hodin na Hynkově v četnosti
2 krát měsíčně společnosti TESAMED - MUDr. Marta
Tesařová.

Klíšťová encefalitida je onemocnění, které neblaze
proslavila klíšťata. Ve své rozvinuté formě se toto
onemocnění projevuje jako zánět mozkových plen. Podle
dostupných údajů SZÚ postihlo v roce 2009 celkem 280
osob. Díky klimatickým změnám, které nás v poslední
době provází a stále častějšímu pohybu lidí v přírodě,
dochází ke zvyšování počtu případů tohoto onemocnění,
a to ve všech věkových skupinách. Postup šíření tohoto
onemocnění do všech krajů ČR je jasně patrný z následující
mapy (viz. Obr. č. 1).
Onemocnění se přenáší klíšťaty nasátými krví z lesní
zvěře, polních hlodavců a domácích zvířat pasoucích se ve
volné přírodě. Pro ně je vir neškodný a parazituje v nich po
celý jejich život. K nákaze u lidí dochází nejen po přisátí
infikovaného klíštěte, ale výjimečně i jinou cestou, požitím
tepelně neopracovaného mléka a mléčných výrobků z něj
vyrobených.
Virus se ničí pasterizací nebo jakýmkoliv jiným
zahřátím mléka na 75°C po dobu 30 vteřin.
Onemocnění má obvykle dvoufázový průběh. Po
uplynutí inkubační doby, která je 3 až 30 dnů, nejčastěji
však již do 14 dnů, se přítomnost viru projeví chřipkovými
příznaky: Únava, bolesti hlavy, kloubů, svalů, zvýšenou
teplotou.
Po odeznění první fáze nemoci následuje několik
dnů klidu, pak se nemoc vrací ve druhé fázi, kdy je průběh
podstatně závažnější. Při průniku viru do centrální nervové
soustavy si nemocný stěžuje na prudké bolesti hlavy,
zvrací, může se objevit strnutí šíje, má poruchy vidění,
světloplachost, je spavý a mohou nastat obrny končetin.
Asi třetině nakažených lidí způsobí klíšťový zánět
mozkových plen trvalé následky:
Obrnu jedné ze dvou
horních končetin, chronické
bolesti hlavy, těžké deprese,
sníženou výkonnost. Ve
vyšších věkových skupinách
může při těžkém průběhu
dojít i k ochrnutí dechového
centra a následkem toho
k úmrtí.
Mezi preventivní opatření
proti tomuto onemocnění
patří vhodné oblečení, obuv
a účinné repelenty. Nicméně
nejúčinnější prevencí proti
klíšťové encefalitidě je stále
očkování.
V současné době jsou
k dispozici dva druhy
očkovací látky (ENCEPUR,
FSME
–
IMMUN).
Obě očkovací látky jsou
inaktivované – tedy neživé.
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Oběma je možno očkovat i děti, již od 1. roku života,
a to dětskou verzí vakcíny. Očkování se doporučuje až
do vysokého věku vzhledem k těžšímu a závažnějšímu
průběhu onemocnění v této věkové kategorii.
Vakcinace – očkování – není omezeno roční obdobím,
může být prováděno kdykoliv.
Přesto jsou pro vakcinaci považovány za nejoptimálnější
chladné měsíce roku (listopad až březen), kdy klíšťata
nejsou aktivní tak jako je tomu na jaře a v létě.
Základní očkovací schéma je 3 dávkové během 1 roku,
s dalším přeočkováním v pětiletých intervalech. U osob
nad 60 let věku se přeočkovává každé 3 roky.
Po každém pohybu ve volné přírodě (zahrada, les,
parky) je nutné kontrolovat, zda nedošlo k přisátí klíštěte.
Pokud se klíště přisaje, je nutné ho co nejrychleji a správně
odstranit, tak klesá riziko možné infekce.
Při odstraňování je vhodné použít jednorázové
rukavice anebo omezit kontakt s klíštětem na co nejmenší
míru. Místo, kde je klíště přisáté zakápnout dezinfekčním
– alkoholovým roztokem, a poté ho vikláním a nebo tahem
pomocí pinzety (nejlépe na klíšťata) vytáhnout.
Následně místo opětovně dezinfikujeme a klíště
zlik- vidujeme – neúčinnější je spláchnutí do WC, nikoliv
spalování v ohni nebo dokonce odhození do odpadkového
koše.
MUDr. Olga Gazárková
Očkovací centrum Avenier, a.s., Olomouc

NOVĚ OTEVŘENÉ
PÁNSKÉ / DÁMSKÉ
KADEŘNICTVÍ
Příkazy 200 - Zdravotní středisko
po - pá / 9,00 - 17,00
so - ne / dle objednávek
mimo otevírací dobu dle
objednávek

NOVINOVÝ VÝSTŘIŽEK
Co se napsalo před šedesáti lety v „PŘEDVOJI“ - vesnických novinách olomouckého okresu - když se u nás
na Hané zakládaly kolchozy - Stréček Repáček radijó,
kritizôjó e pomáhajó:

V Heňkově se mělo filmovat
Že Hêňkovští vêrobijó mlika vic než vodê - to se všeobecně vi. Dodávkô plnijó na 300 procent a otrôb majó
vic, než mistni mlén. Ale - proč bê nemuhlo bêt vic, řeklê
si Hêňkovšti. Stačí vêôžêt mechanisace a neorat kravama.
Odělalê teda smlóvô s Es Té Es - ale zapomnělê, že na
tê jejich nudle nebôde žádné traktorista chtět jit orat, dêž
v sósednich Přikazich si vêdělá na lánech 5 krát vic. Hêňkovském to nedalo - nechce nikdo s Es Té Es - pude od nás
a zehnalê traktoristô z vlastnich řad. Ale to neznáte Es Té
Es - včêl pré bê bêl traktorista, bêl bê ê traktor - ale néni
plôh. Zežeňte si ho - a mužete orat. Brigádnik traktorista
se ôsmál a povidá - orat se bôde!
Vzpomněl si, že ô Přikaz je dvoják plôh - co prodělal
jôž stôdené odchov od loňska - jenom, že má pěkně zrzavó
srsť! To se dá spravit - povidá brigádnik kovářovi - ale ten
ho vêhnal: Co pré chcete s tó zrzavó kočkó dělat? Brigádnik se nepoddal - věděl, že na něho Hêňkovští na polô
čekajó a proto přêjel s tém tak, jak to bêlo. Jak Heňkovští
viděle přêjiždět traktór - praštěl každé tém co měl v rôkách
a hajdy se podivat, jak to pude. No, hruza - dvoják hlênô
ôkrojil - ale zas jô položel neobrácenó a tak štêři řikalê, že
to neoře a ten páté, že to répe. Jenom, že to neznáte hóževnatost hêňkovskyho předsedô zemědělské komise. Franto
vêpřihni kráve a dé sem ten plôh - tê, traktore - tahni.
To, co se včêl dělo - to nende povědět - to se mosi
vidět! Traktor vlikl plôh až se poplôžni kolečka rozviklale
a předseda zemědělské komise - poklusem - jak Zátopek za
plôhem. Teklo z něho, ale vêdržel to 20 kol a pak v běhô
jak štafeta předával kleče sósedovi. Vêpadalo to, jak v pohádce - kdo se plôhô chêtl - jako bê se ho nemuhl pôstit.
A sósed abê se nepoddal, vêdržel takê 20 kol. Předseda jôž
prosêl traktoristô, ať jezdi pomaléš - že si muže napsat dvě
normê - ale ten zas, že bê se mechanisaca nevêôžêla - a ať
předseda jenom běhá. A tak Franta začal mět v té rychlosti
jôž ê fortel v otáčkách, vêhodil, obrátil, a nasadil všecko
v běhô. Ledi, co přêhliželê, řikajó, že se to mělo zfilmovat.
Franta chôdák celó noc - zle vêváděl - furt bral tê zatáčkê
a přehazoval - povidala jeho stará, a dêbê nebêl spal ô zdi,
tak rozhodně z lužka flágl dule.
Dělat novi po starô - to nende. Ê dêš Hêňkovšti řikajó,
že to na Jé Ze Dé ô nich néni ešče zraly - mělê bê vážně
ôvažovat! Dež mechanisaca - tož na velkéch lánech. A dêž velky lánê - tož v Jé Ze Dé a pak se ê vám, Hêňkovští, dobře povede.
pl.

Tel.: +420 776 176 059
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Co se do knihy - Příkazy, stařečkovo povidáni - nevešlo (dokončení)
Včêl se na chvilkô vrátim znovô ke sportô a k našem
hrám v zahradě Záloženskyho domô. V litě smê tam
mivalê sokolsky cvičeni ê závodê v lehké atletice. Skoro
každé deň smê tam hrávalê na hřišť kopanó – to ôž smê
mivalê od tatinka dovoleny. Pro vrtovsky kamarádê se to
zdálo dosť daleko, řikávalê a tak rač hrávalê pod lêpama
na Rédiskô v Hráčô. Krom teho dêž bêl čas a v kôžilni
nemělê zrovna stavěča, šlê smê tam stavět kôžilkê. Kôžilňa
bêla v zahradě hneď za stodoló (dnes letni tančirna) v kótě,
jak mají včêl fotbalisti šatnê a věž s hodinama.
Začátkem válkê mělo přikazsky AFK hokejovy
mužstvo a dorost. Hrálo se na kluzišťô nastřékanym na
hřištô – jenomže jak mrazê polevilê bêlo po ledě a na
jaře tam zôstal nadlôho rozmočené trávnik, na kerym se
nemuhla hrát kopaná. Asi proto se hokej ô nás neôdržel
a brzo rozešil. Ale ê tak spominám, jak se jelo a mê s něma
Škrabalovém koněm na deskovym vozô s hokejovó
vézbrojó (sněhô na sanicô zrovna nebêlo) hrát mistrovské
zápas do Těšetic na rêbnik za lihovarem. Indá zas do
Mezêc na rêbnik Prádlo (dnes dávno zavežené), kde hrálê
naši mistrák s ČSS Olomóc. - - Přesto, že to ô nás s tém hokejem tak neslavně
skončêlo, hrával potom náš Pepa uspěšně za HC Křelov na
rêbnikô v Křelově. Dokonce bêl vêbrané jako reprezentant
do mužstva Moravê a hrál v Olomóce proti mužstvô Čech,
za kery hrálê nélepši hráči z LTC Praha. Bêlê smê se na ten
zápas podivat, hrálo se venkô, na klužišťô přê Androvym
stadiónô. Ani nevim, kolêk to tenkrát Moravě natřelê, ale
to bêl přátelák pro divákê, keréch se tam sešlo hodně.
– Boža, ten zas hrával s kamarádama za Senicô a mê
dvá – já s Vláďó smê mělê družstvo poskládany z našech
vrstevniku a hrávalê na Spurnym rêbnikô v Sečich.
V tô dobô se začénalo s hokejem aji na Hênkově na
menšim kluzišťô Hlênikô Na návsê. Mělê šêkovny hráče
a dosť se jim dařilo. Zajelê smê se tam na ně podivat na
lyžích. Sněhô tenkrát bêlo, jak málokdê před tém a tôhá
zêma s velkéma mrazama povolovat nechtěla. Po zamrzlé
Moravě smê se klóhalê až k Hêňkovô, spominá manželka,
led bêl mistama popraskané, ale sêlné na rôkô. Ve školê
nebêlo čém topit, tož smê mivalê ôhelny prázdninê.
Jednó za tédeň smê chodilê do prochladlé školê pro ukolê
a odevzdávalê svy pisemny ulohê. --- Na posépáváni
sêlnic pré nebêlo za válkê peněz a na ôježděnym sniho
bêla brzo dobrá sanica. Na Zlámalových parádnich sanich,
se stréčkovéma koňma se jezdilo třeba jenom na projižďkê
ê na návštěvê ke stařence do Haňovic nebo až do Čech pod
Kosiřem, takê na svajbê a pro dochtora. Jizda na sanich
bévala krásná, všôde ticho jenom rolničkê vêzvánělê,
odpočênôti koni zlehônka běželê, ale môsêlo bêt na paměti,
že na sanich pořáď plati „andělská jizda – čertu zvrat“!
Stačêlo najet nekde na menši vršek a ôž bêlê převráceny.
Ale ten pád nebêl nebezpečné – do vêsokyho snihô se

padalo jak do peřênê. Mě se to takê jednó stalo, dêž bêl
Pepa maród. Pan dochtor Stavěl zkázal, ešlê mužem pro
něho přêjet, že bê tech návštěv za nemocnéma měl vic.
Po poledňô sem teda do Nákla jel, kde ôž mě čekal aji
s pani, že bê se ráda s nama takê svezla – tož smê jô vzalê.
Na Jáchêmově ô kaplêčkê měl jedneho z tech pacientu,
vêstópl a šil k němô. Mê smê se jelê mirném klusem otočêt
až na rozcestí ke státní sêlnicê. Nechtěl sem spomalovat,
ale v tem smê drclê o jakésê přêmrzlé, snihem zasêpané
vršek a ôž to bêlo. Saně se položêlê na bok a vêhodilê nás
do snihô. Koně sem pevně držel na opratích, takže se nám
nic nestalo. Oprášêlê smê se, posbiralê a vêtřepalê dêkê od
snihô, nasedlê a jelo se.
Jaky to bêlo za nás s kinem ? Jako měšťankáři smê
ve městě do kina nechodilê, ale v zêmě nás to občas tahlo
v nedělô odpoledne do nákelské sokolovnê. Jenomže tam
béval ô dveří přisné policajt, pan Kořinek, keré nás za nic
nechtěl póštět na filmê označeny Mládeži nepřístupno.
Naštěsti tam skoro pravidelně chodivala přikazská
paňmáma Svobodová se svéma devítima děckama a dêž
nás tam ôviděla posmutněle stát, vzala nás sebó a přisnymô
pánovi bez rozpaku hlásêla: „To só všecko mi !“ - - Lhoťáci zas jezdivalê na kolich do kina v Piňovicich.
Za válkê se hodně točêlê pěkny česky filmê
z vesnického prostředí – Babička, Barbora Hlavsová,
Muzikantská Liduška, Divá Bára, Mlhy na Blatech,
Děvucha z Beskyd a iny, na kery smê se občas jako
středoškoláci do kina ve městě zašlê podivat. Mě se z nich
tenkrát névic lébil film, natočené podli románô Jindřicha
Šimona Baara – Jan Cimbura – s Gustavem Nezvalem
v hlavni rolê, kde ať ôž jako čeledin ve slôžbě ô Kovandu
v Hradišťô, nebo potom jako hospodář v Putimi si rozôměl
se svěřenéma ê svéma koňma, ale aji s každém kdo
v dobrym přêšil o pomoc nebo o radô. To bêl muj vzor
člověka-rolnika na celé žêvot.
-BV-

AKCE A VÝSTAVY
VE SKANZENU V ROCE 2011
2.5. – 29.6.
14. – 15.5.
12.6.
1.7. – 30.8.
2.9. – 30.11.
8.9.

Dosud neznámé snímky Příkaz a okolí
(výstava)
Hliněné dny
Hanácký jarmárek
Haná v díle Josefa Mánesa (výstava)
Stará škola a vrata z Příkaz (výstava)
Promítání dosud neznámých filmů
z Příkaz

Velikonoce a Vánoce jsou uvedeny v plánu kulturní
komise.
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Plán akcí na Hynkově a v Příkazích pro rok 2011
LEDEN
6. 1. (čt)
8. 1. (so)
22. 1. (so)
29. 1. (so)
30. 1. (ne)
ÚNOR
2. 2. (so)

Setkání na Tři krále
Hasičský ples – Příkazy
Výroční členská schůze SDH Příkazy
Hasičský ples – Hynkov
Sokolský ples – Příkazy
Dětský karneval – Příkazy
Myslivecký ples – Příkazy

BŘEZEN
5. 3. (so)
12. 3. (so)
19. 3. (so)
26. 3. (so)

Výroční členská schůze MS Příkazy
Ples seniorů
Výroční členská schůze TJ Sokol Příkazy
Divadlo – ochotníci ze Šardic

DUBEN
10. 4. (ne)
16. 4. (so)

Vynášení Smrtky
Velikonoce ve skanzenu

KVĚTEN
1. 5. (ne)
7. 5. (so)
21. 5. (so)
28. 5. (so)

Stavění máje
Střelby MS na „Safari“
Poznávací vycházka v Příkazích
Kácení máje

ČERVEN
4. 6. (so)
5. 6. (ne)
25. 6. (so)

Dětský den – Příkazy
Dětský den - Hynkov
Předhodový úklid v Příkazích
Oslavy 90. výročí SDH na Hynkově

ČERVENEC
2. 7. (so
5. 7. (út)
23. 7. (so)
30. 7. (so)

Malá kopaná - turnaj
Oslavy 135. výročí SDH v Příkazích
Střelby MS na „Safari“
Fotbal - turnaj starých pánů

SRPEN
13. 8. (so)

Sokolský karneval

ZÁŘÍ
3. 9. (so)
17. 9. (so)
24. 9. (so)

Veselé zahájení školního roku
Sokolské vinobraní
Zájezd: Modrá, Velehrad, Buchlov

ŘÍJEN
8. 10. (so) Turistický zájezd: Mutěnice
22. 10. (so) 9. setkání harmonikářů
LISTOPAD
8. 11. (út) Promítání filmů o naší obci
11. 11. (pá) Po stopách svatého Martina
27. 11. (ne) Adventní koncert + rozsvícení vánočních
stromů na Hynkově a v Příkazích
PROSINEC
3. 12. (so)
5. 12. (po)
10. 12. (so)
17. 12. (so)

Volejbal – Mikulášský turnaj
Svatý Mikuláš naděluje v Příkazích
Mikulášská nadílka na Hynkově
Vánoce ve skanzenu + výstava betlémů
z Příkaz a Hynkova

Není-li uvedeno jinak, koná se akce v Příkazích. Změna
v plánu akcí vyhrazena a bude oznámena.

JARNÍ VÝSTAVA
Přijďte načerpat jarní inspiraci pro váš domov
Přicházejí slunečné dny a my Vás tímto zveme na výstavu plnou nápadů, zajímavostí, tvoření, kytiček
a velikonočních motivů.

NEDĚLE
3. dubna 2011 od 9:00 do 16:00 hod.
v klubovně Orlovny v Nákle
Na výstavě bude možnost zakoupení různých dekorací, od květinových aranžmá až po velikonoční
zápichy. A nejen to, chystáme pro vás malé tvoření, netradiční občerstvení a příjemné posezení.
Výtěžek z prodeje bude věnován Azylovému domu pro matky s dětmi.
Všichni jste srdečně zváni.
Přijďte i Vy, kteří rádi tvoříte a chtěli byste své výrobky ukázat ostatním. Věříme, že každý je na něco šikovný. Rádi vaše výrobky, nápady na
jarní výzdobu a dekoraci vystavíme. Aranžmá budeme tvořit v sobotu 2. dubna v orelské klubovně od 16 do 18 hod.
Více info na http://vystavanaklo.webnode.cz
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Inspirace
pod příkazským vánočním stromem
Stalo se už v naší obci zvykem, že se téměř
celá vesnice sejde pod obecním vánočním stromem
- na začátku adventu při jeho rozžíhání a při zahájení
tříkrálové sbírky, kdy vánoční strom svítí naposled. Z lidí
číší vánoční atmosféra, posrkávají svařené víno od paní
Škrabalové nebo ochutnávají dobrou slivovici našeho
místostarosty. A přitom v hloučcích diskutují o všech
možných problémech. Chodím od skupinky ke skupince
a poslouchám vesměs veselé historky, občas odskočím
koupit svařáček naší paní zubařce, která nemá žádné
peníze. Musím si ji předcházet, protože na štědrý den mi
vypadla plomba a zub je potřeba urychleně opravit. Když
za mnou přišel nejmenovaný zavilý ateista, který dělal foto
dokumentaci tříkrálové sbírky, neměl jsem z toho žádnou
radost. Vždy má provokativní poznámky, na které se těžko
reaguje. Ani dnes nebyl výjimkou. „Přečetl jsem si tvůj
článek v té naší drbně“, povídá. V tu chvíli jsem měl
radost, že si můj článek někdo přečetl ale jen do okamžiku,
kdy dodal -“běžte vy černoprdelníci i s vaší církví někam“.
Snažil jsem se mu vysvětlit, že žije v křesťanské civilizaci
a jestli se mu tady nelíbí, že může konvertovat k islámu
a odstěhovat se mezi muslimy, ale tam by mu jeho
ateismus netolerovali. Zjistil jsem, že o islámu ví jen to, že
jeho věřící mohou mít několik manželek. Poradil jsem mu,
ať si doplní informace a koupí si Korán, obdobu křesťanské
Bible. Poslal mne opět někam a vyzval mne, abych do
našich novin něco o islámu napsal. Nuže, pokusím se.
Islám vedle křesťanství, budhismu a hinduismu
patří k největším náboženstvím. Je z těchto náboženství
nejmladší, o asi 400 let mladší než křesťanství. Zatímco
o ostatních náboženstvích není téměř slyšet, problémy
islámu, zejména díky islámskému terorizmu, hýbou
současnou světovou politikou. Zatímco počet věřících
ostatních náboženství stagnuje nebo spíše klesá, počet
muslimů roste a pronikají ze své kolébky - Arabského
poloostrova - téměř do všech světadílů, s výjimkou Jižní
Ameriky, kde má křesťanství stále pevnou pozici. Někdy
si myslím, že je to zákonitost vývoje. Vždyť podíváme-li
se o 400 a více let nazpět, musíme přiznat, že i křesťanství
mělo své období radikalismu, viz. naši husité.
Jenže radikální islám působí v období globalizace
a jeho agresívní počínání nahání strach celému světu,
snad kromě Číny. Podle jedněch je islám mírumilovné
náboženství a radikální islamizmus je chybnou interpretací
Koránu a těch radikálů je jen menšina. Ale zatím mlčící
islámská většina vůbec nereaguje. A s mlčící většinou
mají zkušenost Němci, když bagatelizovali Hitlera před
jeho nástupem k moci. Titíž Němci bagatelizovali nárůst
muslimské populace na svém území v domnění, že tato
převážně turecká imigrace se bude časem asimilovat, že
splyne s rodilými Němci. Nestalo se tak. Podobná situace
je i v Anglii a nejhorší ve Francii, kde soustředili islámské

imigranty do vyčleněných městských čtvrtí. Lybijský
vůdce Kadáfi prohlásil, že k dobytí Evropy není potřeba
džihádu (svaté války), že islám v Evropě zvítězí díky
dělohám muslimských žen. A opravdu. Zatímco počet
dětí v rodinách Evropanů je 1,4, v muslimských rodinách
je to 6 a více. Nepodaří-li se počet dětí v nemuslimských
rodinách v Evropě ale i USA zvýšit na 2,4, bude Evropa
v roce 2030 z 30-ti procent muslimská. Musím přiznat, že
tolerantní islám v Turecku, Tunisu a Egyptě mi byl docela
sympatický. I my Evropané bychom potřebovali trochu
jejich zbožnosti, odříkání (ne zákaz) alkoholu a omezení
(ne zákaz) konzumace vepřového. Zavedení trestního
práva šaríja se však bojím. Bojím se, že nepokoje v Tunisu
a v Egyptě směřují k íránskému scénáři, k instalaci
náboženského režimu, i s trestním právem šaríja.
Rád bych věřil, že islám je mírumilovné náboženství.
Vždyť převzalo základ svého učení od křesťanů a židů.
To, že zakázalo konzumaci vepřového, bylo důležité
epidemiologické opatření. Vždyť v tropických teplotách
Arabského poloostrova by bylo neuchovatelné, navíc je
celá řada onemocnění přenosných z prasat na člověka.
Rovněž rozumným se jeví, že islám zakazuje konzumaci
alkoholu. Dovedete si představit, co by s vámi alkohol
v tamních podmínkách při teplotách až 50 st. udělal?
Zajímalo by mne, zda muslimové, až dokončí kolonizaci
Evropy, některé své zákazy nezruší. Vždyť je zde citelně
chladněji než u rovníku a trocha toho alkoholu nebo
i bůčku, zejména v zimě, přijde vhod.
Někomu se bude zdát tento scénář jako scifi. Faktem
je, že nezvýší-li se během deseti let porodnost původního
evropského obyvatelstva na 2,4 na jednu rodinu, bude
Evropa časem úplně muslimská. Dovedu si představit,
až se budu dívat z nebe, (doufám, že se tam dostanu)
a nebe a Boha máme s muslimy společné, jak je z naší
krásné kaple mešita. Bude mi však líto zahalených žen,
nebudu už ani závidět místním mužům, kteří budou mít
legálně několik manželek. Nedovedu si však představit,
jak v našem hotelu Repre sedí několik chlapů u stolu
celý večer u jedné láhve stolní vody. Jsem rád, že se toho
nedočkám. Snad.
-KS-

OBECNÍ STATISTIKA
V obci Příkazy a Hynkov je k 1.1.2011 přihlášeno
k trvalému pobytu 1231 obyvatel z toho:
Příkazy
Hynkov
Muži
463
138
Ženy
483
147
Celkem
946
285
K 1.1.2010 bylo v obci hlášeno 1223 obyvatel.
Během roku 2010 se narodilo 15 dětí, zemřelo 17 občanů,
přistěhovalo se 29 občanů a odstěhovalo se 19 občanů.
Sňatek uzavřelo 5 občanů a rozvedly se 2 páry.
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Výsledky Tříkrálové sbírky 2011
v jednotlivých obcích.
Ve 47 obcích našeho regionu koledovalo letos 102
skupinek koledníků:
Litovel

89 027,-

Hvozdečko

2 210,2 604,4 363,-

Chořelice

4 919,-

Olešnice

Nasobůrky

7 979,-

Bílsko

Rozvadovice

4 852,-

Vilémov

Unčovice

9 858,-

Olbramice

4 118,-

Tři Dvory

7 986,-

Dubčany

4 919,-

Savín

3 283,-

Náklo

18 986,-

Myslechovice

6 146,-

Mezice

6 542,-

29 100,-

Skrbeň

19 019,-

Hradečná

3 661,-

Příkazy

21 590,-

Hrabí

3 873,-

Hynkov

5 383,-

Měník

1 554,-

Haňovice

6 567,-

Mladeč

5 402,-

Kluzov

1 930,-

Sobáčov

3 020,-

Cholina

9 270,-

Luká

7 343,-

Senice

26 954,-

Ješov

3 471,-

Cakov

4 717,-

Slavětín

3 071,-

Odrlice

3 954,-

Měrotín

6 860,-

Senička

10 844,-

Bouzov

17 105,-

Náměšť

6 565,-

Kovářov

2 580,-

Loučany

12 362,-

Podolí

2 750,-

Pňovice

13 073,-

Kozov, Blažov, Kadeřín,
Svojanov, Bezděkov

7 113,-

Červenka

11 012,-

Celkem bylo vykoledováno: 408 656 Kč
Po skončení koledování byly pokladničky na jednotlivých obecních úřadech rozpečetěny, sečteny a vykoledovaná
částka odeslána na centrální charitní konto u České spořitelny: 66008822/0800, var. symbol 7028. Z centrálního konta
budou peníze rozdělovány na humanitární pomoc u nás i v zahraničí a do regionů na schválené projekty jednotlivých
místních charit.
V minulém roce bylo použití pro místní projekty Charity v Litoveli následující:
80 000,-Kč
30 000,-Kč
20 000,-Kč
42 000,-Kč
20 000,-Kč

podpora provozu pečovatelské služby
dovybavení půjčovny zdravotních pomůcek
podpora projektu Mateřského centra Rybička
přímá pomoc sociálně slabým rodinám
pomoc lidem postiženým povodněmi

Rádi bychom také touto cestou poděkovali všem, kteří svým darem přispěli na pomoc lidem v nouzi
u nás i v zahraničí a na rozvoj charitních projektů. Stejně děkujeme všem koledníkům a vedoucím skupinek,
kteří nám s Tříkrálovou sbírkou pomáhali.
Ing. Ludmila Zavadilová
Charita Šternberk, středisko Litovel
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TŘI KRÁLOVÉ
Začátkem ledna se tak jako každý rok objevili v ulicích měst
a vesnic koledníci.
Tři králové chodí dům od domu s přáním všeho dobrého do
nového roku a s prosbou o příspěvek pro ty nejpotřebnější v naší
společnosti. Tři králové jsou postavy velice známé. Každé dítě
ví, že tito tři muži šli za hvězdou až do Betléma, aby se poklonili
malému Ježíškovi. Ale byli opravdu tři?
Minulý rok jsme měli v jedné skupince čtyři krále. Vzpomněla jsem si totiž na krásnou pověst o čtvrtém z mudrců. Jeho
jméno bylo Artaban. U nás je zvykem říkat králové, ale ve skutečnosti to byli mudrci, kteří se zabývali pozorováním hvězd.
Když se na nebi objevila hvězda neobvyklé velikosti a krásy,
dali si ji do spojitosti se starým proroctvím o narození Mesiáše.
Proto se hned začali chystat na cestu.
Cesta, která je čekala byla daleká a nikdo nevěděl jak dlouho bude trvat. Proto prodali svoje domy a veškerý majetek, aby
mohli nakoupit zásoby na cestu pro sebe i svůj doprovod. A samozřejmě také chtěli maličkému králi donést dary.
Artaban koupil safír, diamant a perlu nevídané krásy. Se
svými bratry se měl setkat ve městě Borsipě a odtud měli pokračovat do Jeruzaléma. Spěchal, aby jim neujeli, když tu u cesty
uviděl ležícího člověka. Co teď, když se ho ujme, bratři mu ujedou, když pojede dál, ten člověk zemře. Rozhodování bylo krátké. Sestoupil z koně, ošetřil zraněného a odvezl ho do vesnice.
Tam ho ošetřoval tak dlouho, dokud mu nebylo lépe.
Když dojel do města, Kašpar, Melichar a Baltazar už tam
nebyli. Sám se nemohl pustit přes poušť, proto prodal safír, nakoupil velbloudy, najal nosiče a vydal se do Betléma. V Betlémě
hledal narozeného Krále. Marně. Přišel pozdě, rodiče i s děťátkem odešli do Egypta. Chtěl se vydat za nimi, ale co se to děje?
Křik a pláč? Herodesovi vojáci zabíjí děti. Z domku vyběhla
s pláčem žena a vrhla se k Artabanovi. „Pane prosím, udělej
něco, zachraň mého synáčka“. Artaban přistoupil k veliteli vojáků. Podal mu drahokam se slovy: „Příteli, v tomto domě žádné
dítě není“. Velitel pohlédl na vzácný dar a poslal svoje muže
zpět.
Artabanovi již zbyla jen vzácná perla. Cestoval po Egyptě,
potom se vrátil znovu do Betléma, všude hledal svého Krále.
Třiatřicet let Artabanova hledání uplynulo a on byl stále poutníkem hledajícím světlo. Zestárlý, unavený a připravený zemřít,
se naposledy vrátil do Jeruzaléma. Bylo před Velikonocemi a ve
městě vládl zmatek. Ježíše Nazaretského právě vedli na místo
zvané Golgota. Artabanovi blesklo hlavou: „To je Král, kterého
celý život hledám. Mám ještě perlu, můžu ho vykoupit.“
V tom slyší pláč. Vojáci vlečou mladou dívku, aby ji prodali
do otroctví. Dívka pláče, prosí o smilování. Artaban chvíli váhá
a potom nabídne vojákům svoji perlu. Jsou tři hodiny odpoledne. Náhle se setmí a celá země se zachvěje. Artaban nemá
strach, má pocit, že je vše ztraceno, že vše prohrál. Už nemá nic
pro Krále. V tom ze střechy spadl kámen a uhodil Artabana do
spánku. Jeho hlava spočívá na dívčině klíně. Je mrtvý? Dívka se
k němu nakloní a slyší jeho slabý hlas:
„Ach pane, mýlíš se, kdy jsem Tě viděl hladového a nakrmil
Tě, kdy jsem Tě viděl nemocného a ošetřil Tě, kdy uvězněného
a navštívil Tě. Třiatřicet let jsem Tě hledal a nikdy jsem nespatřil
Tvou tvář“.

A tichý hlas mu odpovídal: Amen pravím Ti, cokoliv jsi učinil jednomu z těchto nepatrných bratří, mně jsi učinil. Tvé dary
jsou přijaty.
Tak to je pověst o čtvrtém z mudrců. Pokud však zapátráme ve
starých syrských textech, tak tam se uvádí dokonce 12 mudrců.
Nakonec podle tří darů - zlata, kadidla a myrhy - pozdější autoři
usoudili, že králové byli tři a poprvé o nich jako o trojici píše až
ve 3. století církevní otec Origeněs.
Já si však myslím, že vůbec není podstatné kolik těch mudrců
bylo. Důležité je to, že i v dnešní době lidé pokračují v „tříkrálové tradici“, že jsou ochotni pomáhat svým bližním, kteří se
ocitli v nesnázích.
Za koledníky Anna Hořejšová

Naši tři králové s vedoucí Annou Hořejšovou

PEKAŘSTVÍ
PAULLA, s.r.o.
Lipník n. Bečvou
oznamuje,
že pravidelně každé úterý a čtvrtek bude
prodávat se svou pojízdnou prodejnou
pečivo, a to v době od 15:20 - 15:40 hod.
v Příkazích u hotelu Záložna
a v době od 15:50 - 16:15 hod. na
Hynkově u bývalé ZŠ.
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