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Občasník pro Příkazy a Hynkov

Slovo starosty …
Vážení občané,
uběhly čtyři roky jako voda a končí volební období
současného Zastupitelstva obce Příkazy. Nyní nás čekají
další volby do obecní samosprávy ve dnech 15. a 16.10.
2010. Zastupitelstvo obce, které jste před 4 roky zvolili,
pracovalo velmi dobře a uvážlivě. Naše obec nemá
žádné dluhy a za volební období byly profinancovány
akce za více než 16 milionů korun, většinou na nutné
opravy střešních krytin, chodníků a vozovek. V letošním
roce máme zažádáno o dotace ve výši 15 mil. korun.
Ne všechny úkoly, které jsme si dali se podařilo splnit.
Nepodařilo se získat finanční prostředky na tlakovou
kanalizaci na Hynkově. Více jak rok se vyřizovala povolení
vstupu na pozemky od majitelů, kteří bydlí téměř po celé
republice. Za tu dobu se změnily podmínky, přibyly další
lokality na odkanalizování a musel se přepracovat projekt.
Čekalo se na vyhlášení vhodných grantů a když konečně
byl vyhlášen, neuspěli jsme pro velký počet žadatelů.
Byly možnosti získat dotace, ale jen v 50% výši, což při
tak nákladné investici vyžadovalo vzít půjčku ve výši 25
mil. korun, což by bylo pro obec sebevražedné. Je velice
jednoduché vzít úvěr ve výši 50 mil. korun a většinu akcí
provést najednou, jenže z 50 mil. korun zaplatíte ročně
téměř 5 mil na úrocích, a to jste ještě nezačali splácet dluh.
Na kanalizaci v Příkazích jsme měli 6 milionů půjčku,
kterou jsme spláceli ještě v tomto volebním období.
Obecní zastupitelstvo správně rozhodlo, že zadlužováním
obce pro příští generace cesta nevede. Výstavba kanalizace
na Hynkově bude zahájena nejpozději v říjnu letošního
roku.
V příštím období by se měly zrealizovat tyto
naplánované akce: oprava sociálního zařízení v areálu
Záloženského domu, oprava rozhledny na Záloženském
domě, úprava lipové aleje k Náklu, kanalizace na Hynkově,
zateplení s výměnou oken na mateřské a základní škole,
generální oprava budovy obce, nová dešťová kanalizace
v Záloženském domě, oprava komunikací, chodníků
a další neplánované akce. Některé budou realizovány ještě
v letošním roce a na většinu je zažádáno o dotace z EU.
O tom, jak zastupitelstvo koordinovaně pracovalo se
mohli občané přesvědčit při perfektně zorganizovaných
oslavách 10 výročích obce, kde spolu se všemi spolky
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připravili pro vás nádherný kulturní zážitek. Bezchybně
bylo připraveno i zázemí ve skanzenu při návštěvě
prezidenta republiky.
Zastupitelstvo při svém rozhodování si bylo plně
vědomo své zodpovědnosti a mnoho občanů neví, že
každý zastupitel ručí celým svým majetkem za špatné
rozhodnutí, dojde-li k soudnímu sporu. I takové případy
se již v republice staly, a to nemluvím o předluženosti
obcí, kdy dochází k exekucím a ve svém důsledku dluhy
hradí občané zvýšeními poplatky. Snažně prosím všechny
občany, aby přišli k volbám a velice pečlivě a uvážlivě
volili své zástupce, aby u nás k podobným případům
nedošlo, za což vám z celého srdce děkuji. Děkuji i všem
zastupitelům za čtyřletou velmi dobrou spolupráci, přeji
všem pevné zdraví, štěstí spokojenost, aby se nám v naší
krásné vesnici dobře žilo.
Váš starosta

OHLÉDNUTÍ ZA LETOŠNÍMI ŽNĚMI
Celkově byly oproti jiným letům, vlivem mimořádných
podmínek hlavně povětrnostních, velmi náročné. Rozmary
jarního počasí s vydatnými květnovými srážkami a následná červnová tropická vedra, dávala tušit, že to musí
ovlivnit výnosy obilovin. Navíc, když už obilí dozrálo,
začalo do toho znova pršet, takže se muselo sklízet doslova
mezi dešťovými přeháňkami a pšenice se v převážné míře
musela přesušovat - letos i na nové sušičce v Nákle. Na
některých lánech, veliká zamořenost půdy, nedovolovala
kombajnům obilí sklízet. Vcelku se žňové práce protáhly
o 10 dnů oproti loňskému roku. Ve středisku Příkazy se
začínalo se žněmi 21. července a končilo 22. srpna. A jak
to sypalo? Pšenice ozimá na 468 ha dala 6,57 t/ha, ječmen
jarní na 377 ha 5,19 t/ha, pšenice jarní na 39 ha 4,09 t/ha
a řepka ozimá na 97 ha byla s výnosem 3,59 t/ha. Hrášek se
letos v Příkazích nepěstoval, protože olomoucké mrazírny
zrušily jeho zpracování. Volné slámy na stlaní mladého
dobytka je posbíráno z 240 ha a do obřích kulatých balíků
bylo svázáno z 83 ha. Ostatní se většinou kombajny
rozsekala a rozmetala po strništi. Za informace jsem
poděkoval střediskovému agronomovi Marku Pytlíčkovi.
-va-

NAŠE KAPLIČKA

Jubilanti:

V Příkazích u lesa je krásná kaplička,
vede k ní alejí dlážděná ulička.
Snad naši předkové, když ji zde stavěli,
o hezkém místě již tehdy věděli.
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Kulatou kapličku my tady máme,
před ní dvě zvoničky jsou nám též známé.
Když zvonů hlas zní širým krajem
svět se zdá být pozemským rájem.

Marie Kulatá
Jan Křížek
Boleslav Vachutka
Jiří Sázel

Na zdi jména jsou napsána v kameni
vlastenců, jenž padli ve válce znaveni.
Na ně zůstala jen smutná vzpomínka,
ronila slzy též jejich maminka.
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Josef Kolman
Josef Svozil
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Často se v kapličce mše svatá slouží,
křesťan vždy v tu chvíli po Bohu touží.
Každý chce v životě mít duši čistou,
aby měl po smrti svou spásu jistou.
Vám patří srdečná gratulace, srdečné díky za to,
co jste společně dokázali. Přejeme vám, nechť vám
život stále přináší jen to krásné. Nejsou tolik důležité
věcné dary, ale smysl pro to, vzájemně si naslouchat,
podporovat se, zvládat neduhy a trápení, pohladit
milým slůvkem a společně si povídat o čemkoliv
a tím si tak dokázat, že ač už tak dlouhou dobu, tak
přece je stále krásné být si na blízku a mít se rádi.

V podvečer kdy krajinou hlas zvonů zní,
v té chvíli milenci o lásce sní.
I zvon snad srdce a duši mívá,
když krásně píseň svou zpívá.
Tu naši kapličku my rádi máme,
pozveme do ní též naše známé.
Zanecháme ji krásnou těm našim dětem,
pověst ať o ní zní i širým světem.

K výročí vaší diamantové svatby z celého srdce
blahopřejeme!
Rodina Šnofláková

1.3.1997 Feigerle Josef

Ke gratulaci se připojuje i Obec Příkazy.

Dne 19.8.2010 oslavili manželé
Marta a MVDr. Milan Šnoflákovi
60 let společného života.
Milý ženichu a nevěsto,
tatínku a maminko,
dědečku a babičko,
pradědečku a prababičko,
jistě si vzpomenete, kdy jste si řekli poprvé vaše
ANO. Možná dávno zdá se, ale důkazem vaší lásky
je to, že jste tu dnes s námi, že jste stále spolu, že jste
tolik společně zvládli, a že pomáháte i nám.

-2-

Společnost EKO-UNIMED Medlov
ve spolupráci s obcí Příkazy pro Vás připravila

1.místě. Po večeři jsme měli večerku, při které jsme
hráli různé společenské hry pro malé indiány.
Druhý den po snídani jsme šli na hrad Bouzov,
který byl asi 12 km. Paní učitelky nám dávaly různé
úkoly, poznávali jsme stromy, povídali jsme si, aby
nám dlouhá cesta lépe ubíhala. Po prohlídce hradu

SBĚR NEBEZPEČNÉHO
A VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU,
který se uskuteční v sobotu 25.9.2010
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.
Přehled stanovišť:
Hotel Záložna
8:00 - 9:00 hod.
Hasičská zbrojnice
9:15 - 10:15 hod.
Hynkov
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.

jsme si nakoupili různé suvenýry a vydali se na cestu
zpět. Po návratu na chatu jsme měli dlouhý odpočinek a čas na zapisování zážitků do našich indiánských
deníků. Všichni jsme si vyrobili indiánské čelenky
a nakreslili indiánské mandaly života. Po večeři jsme
šli na hřiště, kde jsme hráli míčové hry.

Škola v přírodě ,,Indiánský týden“
7.6.2010 žáci ZŠ Příkazy odjeli na chatu do
Vojtěchova. Dětská ozdravovna se speleoterapií
Mladeč – Vojtěchov se nachází nedaleko Javořičských
jeskyní, v zalesněné krajině Lumírovské vrchoviny.
Rozsáhlý areál, kde se nachází dvě ubytovací budovy
a sportovní hřiště slouží pro rekreační i ozdravné
pobyty.
Indiánský týden má za cíl přiblížit život vycházející z lidské a přírodní moudrosti. K tomu nám
posloužila kniha Ernesta Thompona Setona – Dva
divoši, popisující dobrodružství dvou chlapců, kteří
žili jako indiáni. Naším indiánským dobrodružstvím
nás provázel chlapec Yan.
Po příjezdu do Vojtěchova jsme se hned ubytovali
a na hřišti jsme měli zahajovací nástup. Rozdělili
jsme se do skupin, paní učitelky nás seznámily
s programem, a sestavili jsme si naše nová indiánská
jména. Moje jméno bylo Ašim. Po obědě jsme vyrazili
na turistickou vycházku na Zkamenělý zámek, který
byl asi 3 km od chaty. Cestou jsme sbírali lesní
byliny, které jsme určovali a nalepili do herbáře.
Moje skupina byla při večerním vyhodnocování na

Třetí den jsme vyrazili do Javořičských jeskyní.
Od chaty to bylo asi 8 km. Prohlídka jeskyní se nám
moc líbila. Cesta zpátky podél Špraňku nám rychle
uběhla, protože jsme se všichni těšili na střílení
z luků a kuší, na výrobu indiánského hudebního
nástroje a totemu. Po večeři jsme si udělali táborák,
opekli jsme si kabanos a když se začalo stmívat,
začala stezka odvahy. Všichni žáci, i ti nejmenší
bobříka odvahy splnili. Na čtvrtý den následovalo
balení a odjezd domů.
Výlet do Vojtěchova se mně i všem ostatním moc
líbil.
Ašim Míša Večeřová - 4.ročník
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Slavnosti mnoha výročí v obci
se opět vydařily.
Tak jako v minulosti jim předcházely četné přípravy
- organizační i na vzhledu vesnice. Občané opravovali
„odřeniny“ na domech, sestřihovali trávníky a uklízeli
před domy, aby se všem, co k nám přijedou u nás líbilo.
Myslivci upravili dvůr svého domu k nepoznání, a tak
vzniklo nové pěkné zákoutí k posezení i občerstvení. Také
oba žudry byly jako v novém „kabátě.“ Obec se zaměřila
na opravu předzahrádky u kaple, a na Záloženský dům,
jeho vstupní část a nádvoří.
V neděli 4. července v 10.00 hod. se začínalo slavnostním veřejným zasedáním zastupitelstva obce v sále
Záloženského domu za hojné účasti vzácných hostů
a našich občanů. V předsálí byla vystavena zajímavá
dokumentace z činnosti místních hasičů a v sále na

panelech Příkazy na fotografiích. Ve skanzenu byla
ukázka lidových řemesel s hudebním vystoupením
skupiny ing. Švece a kdo chtěl, mohl se tam projet i na
koni. Posezení pod slunečníky s občerstvením bylo i před
samoobsluhou.
Po obědě se všechno táhlo k Vrtovu, odkud pak vyšel
velký průvod s vlajkonoši v čele. Hned za nimi šla skupina
v hanáckých krojích s dětmi – předškoláky a jedenáctka
benjamínků AFK. Dále pochodovali s praporem Příkazští
Sokoli v krojích se žatstvem a ženami skupiny aerobiku
ve cvičebních úborech a ženy Sokola Náklo, Unčovice
a Příkazy, za nimi ještě naše Kopretinky. Početnou
skupinu hasičů vedl vlajkonoš s praporem. Za nimi kráčeli
v zelených stejnokrojích myslivci a před krojovanou
Příkazankou
si vyšlapovaly sličné mažoretky. Vše
uzavíraly tři kočáry s hosty a starostou obce. K průvodu
se postupně přidávala většina těch, co byli na chodnících
jako diváci.
Po příchodu do zahrady Záloženského domu starosta
obce všechny pozdravil a oslavy tam zahájil. Potom už
v pestrém programu vystoupily děti z mateřské školy,
sokolské a hasičské žactvo, mažoretky, zmiňované
ženy-aerobik v zástěrách i hostující Sokolky a v závěru
ještě Kopretinky – členky místního Seniorklubu.
Divákům, kterých se sešlo mnoho, se vystoupení líbila
a potleskem nešetřili. Příjemné posezení bylo ve stínu

pod lipami při dechovce, která vyplňovala přestávky mezi
vystoupeními. Ve stáncích s občerstvením nabízeli ryby
na rožni, uzeniny, zvěřinové i jiné speciality a pivo se
točilo v restauraci a zahrádce nádvoří Reprezenťáku, také
u myslivců, ve skanzenu, v hospůdce Na rybníčku a ještě
u třech výčepů přímo v zahradě u hřiště. Hasiči tombolou
a Kolem štěstí pro malé i velké sváděli návštěvníky
k účasti výherními cenami. Kromě toho se tu prodávaly
upomínkové předměty s almanachem, vydaným obcí při
této příležitosti a nová kniha Boleslava Vaci – Příkazy
– stařečkovo povidáni o žêvotě. Večer byla hudební
produkce s taneční zábavou.
Ráno v pondělí 5. července nás budila Nákelanka, která
prošla dědinou a hrála i při pietní vzpomínce s položením
věnců Sokolů a hasičů k památníku padlých u kaple.
V 9.00 hod. byla hodová mše svatá za oběti z řad našich
rodáků v obou světových válkách. Následovala projekce

videozáznamů z minulých slavností u nás v klubovně
Záloženského domu za nevšedního zájmu návštěvníků.
Současně probíhalo ve skanzenu vystoupení folklorního
souboru a šermířů. - Odpoledne patřilo sportovcům

- zápasům v kopané – benjamínkům, starým pánům
a současnému Áčku AFK, kteří si tu zahráli s bývalou
ligovou olomouckou Sigmou. ---- V sám podvečer
všechny ještě překvapila střelba kanónů u zadní brány
zahrady. To jednomyslně samozvolená „Rada starších
z Příkaz“ tam „připlula“ se svou novou lodí Zábraňák,
taženou traktorem, že právě otevírala Cholinkozábraňské
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plavby. Zakotvila a představila se divákům - hlavně však
starostovi s pozváním na zkušební „plavbu“ kolem hřiště,
kterou zdárně s ním absolvovala.
Večer byla taneční zábava se skupinou Galaxy a vše
končilo po úplném setmění nebývalým ohňostrojem. Po
oba dny bylo možné navštívit a prohlédnout si výstavy
v Záloženském domě, u sokolů, u myslivců a v mateřské
škole. Během oslav počasí přálo, slunce chvílemi hřálo až
moc - všude vstupné dobrovolné a lidí se tu sešlo opravdu
moc. --- Jen škoda, že v první den – v neděli – byla

současně velká primiční slavnost i v sousední Skrbeni,
o které se na počátku roku ještě nemluvilo. Nic by se
nestalo, kdyby se o tom včas vědělo a u nás se slavení
o den posunulo – škoda.

Na závěr je třeba poděkovat všem, kteří se na slavnosti
jakýmkoliv způsobem podíleli a říct, že když se všichni
s chutí zapojí, vše se snadněji podaří.
- va -

Upozornění
Obecní úřad Příkazy upozorňuje občany,
že se vybírají poplatky
za stočné a odpad a psy na
II. pololetí 2010.
Splatnost poplatků je 31.10.2010.

PREZIDENTSKÝ PÁR V OLOMOUCI

V pondělí 14.5.2010 navštívil naši obec prezident
ČR Václav Klaus s chotí Livií. Bohužel, v době, kdy
pan Klaus pobýval na území Příkaz jsem byl ve škole,
a proto jsem se tohoto setkání nemohl zúčastnit.
Nenechal jsem si však ujít jeho odpolední program
v Olomouci. Zde proběhlo oficiální přijetí na Horním
náměstí. Bylo zde připraveno pódium pro prezidentský
pár a altán, ve kterém byl hudební doprovod celého
setkání - jazzový útvar Tradicionál Olomouc. Krátce
po tři čtvrtě na čtyři se na rohu u Mc Donalda vynořil
průvod, v jehož čele šli hejtman Olomouckého kraje
Martin Tesařík, primátor města Olomouce Martin
Novotný a samozřejmě prezidentský pár s doprovodem.
Průvod sem dorazil od kostela Sv. Mořice, kde se
setkal s Monsignorem Janem Bosco Graubnerem
- arcibiskupem olomouckým a metropolitou
moravským. Následovalo uvítání chlebem a solí, poté
se již všichni odebrali do slavnostní síně radnice na
setkání s osobnostmi kraje a členy městské rady. Asi
po deseti minutách za bouřlivého potlesku sestoupil
Václav Klaus na pódium, kde pronesl úvodní řeč.
Brzy dorazila i první dáma. Pan prezident se
také zmínil, že ráno byl v „Náklu“, načež byl ihned
opraven a poučen, že se říká v Nákle. „No ..... nevím,
podle jakého vzoru to je.“ - řekl pan prezident svým
známým zamyšleným hlasem. Na to někdo z davu
ihned vtipně poznamenal: „Podle našeho vzoru!“.
Paní Livie také zmínila dar z Příkaz, prý si myslela,
že je to dar pro ni. Když ho ale rozbalila, zjistila, že
je to Příkazská slivovica, na jejíž lahvi bylo napsáno:
„Dež zlobi žalódek - jedna štamprle, dež zlobijó děcka
- dvě štamprle, a dež zlobi žena - vepi celó flašo.“
A tak prý pochopila, že to nebude pro ni. Podobně
vtipných okamžiků byla celá spousta, v podstatě se
dá říci, že setkání s prezidentským párem byla jedna
velká zábava. Občané také mohli pokládat různé
otázky, na které prezidentský pár odpovídal, nebo
se alespoň snažil odpovědět. Po tomto programu se
konala autogramiáda v knihkupectví v Eddelmanově
paláci. Po celou dobu programu bylo vidět, že jak
pan prezident, tak i „paní prezidentová“ jsou na
Olomoucku velmi rádi, což mimochodem sami
několikrát poznamenali. Bylo jen škoda, že setkání
bylo tak krátké, ale vzhledem k vytíženosti a do
poslední minuty rozpracovaného programu se není
čemu divit. Večer pokračoval program představením
v Moravském divadle a večeří s městskou radou. Už
se těším na příští návštěvu manželů Klausových, ať
už jako prezidentského, či exprezidentského páru,
protože za tři roky se budou konat prezidentské volby.
Filip Vočka

-5-

CO SE NEVEŠLO DO ALMANACHU, VYDANÉM
K LETOŠNÍM OSLAVÁM
O SOKOLE
- hlavně o našem - příkazském
Tělovýchovná organizace Sokol vždy hlásala: „Ni zisk
- ni slávu“, ale především „Paže tuž - vlasti služ“.
To bylo heslo zakladatelů Sokola doktorů Miroslava
Tyrše a Jindřicha Fügnera od roku 1862, kdy byla založená
první Tělocvičná jednota Pražská. Jméno Sokol bylo
přijato až na valné hromadě v r. 1864 a první všesokolský
slet se konal 18.července 1882 na Střeleckém ostrově
v Praze. Dosud jich bylo 14 a měly probíhat v šestiletých
cyklech. Sletové dny byly a jsou vyvrcholením sokolských
slavností, kterým předcházely dlouhé měsíce nácviku
a mnohého odříkání. Od prvopočátku jsou organizovány
výhradně na dobrovolnosti cvičenců, kteří si veškeré
náklady na cvičební úbor na sletech hradí sami.
Každý slet nějakým způsobem charakterizoval dobu.
Například v roce 1938 byl X. všesokolský slet odporem
proti fašismu a mobilizoval národní vědomí. Vystoupení
mužů „Přísaha republice“ se zapsalo do sokolské historie
jako nejpůsobivější skladba. O deset let později, po
komunistickém puči v roce 1948, se konal nejmohutnější
XI. všesokolský slet, na kterém vystoupilo 585 tisíc
cvičících. Byl nejen skvělou vizitkou sokolstva, ale
i veřejným odporem proti nastoupenému režimu a jeho
představitelům. K XII. všesokolskému sletu došlo po
dlouhých 46ti letech v roce 1994 a vystoupilo na něm 25
tisíc cvičících. XIII. se konal v roce 2000 a XIV. za šest let
v roce 2006 vždy v Praze.
Jednota Sokol Příkazy byla jednou z prvních na
moravském venkově založená již v roce 1870 a zúčastnila se všech sletů, kromě prvního, vždy v počtu
kolem 30 cvičenců.
U nás doma jsme byli rodinou sokolskou a do cvičení
jsme chodili od školního věku - jako nejmenší v neděli před
polednem, ale potom vždy v úterý a pátek vpodvečer. Rád
si vzpomenu na naše cvičitele a veřejná cvičení jak u nás,
tak v okolních jednotách, ale i na župní slety v Olomouci.
V čase, když jsem měl přecházet ze žactva do dorostu,
byla veškerá sokolská činnost nacistickými okupanty
zastavena a zakázána - výměrem z 12.dubna 1941. Mnoho
sokolských činovníků zahynulo na válečném poli nebo
v koncentračních táborech, jak o tom píše bratr Adolf
Lang v almanachu vydaném ke stému výročí založení
Sokola v Příkazích v roce 1970.
Po válce byla činnost jednoty obnovena již 7.června
1945, takže jsem byl jedním z těch, co přešli ze žactva
přímo do mužů. Kromě toho jsem byl v roce 1947
zvolen na valné hromadě jednatelem jednoty a pamatuji
jaký byl zájem o účast na připravovaném poválečném
XI. všesokolském sletu 1948. Ve zmíněném almanachu
se o tom píše, že „Předsletový rok 1947 v naší jednotě
vyvrcholil rekordní předběžnou přihláškou 130 účastníků
a návštěvníků na XI. všesokolský slet do Prahy ...“

Vzpomínám na mládí, když jsme se chystali na tento
slet. Dvakrát v týdnu se chodilo do cvičení, kde se pilovala
prostná, která se pak ve větších celcích secvičovala na
okrskových a župních cvičeních. Každá koruna, co byla
navíc se ukládala na knížku sletového spoření, aby bylo
v Praze z čeho žít. Na slet se jelo v obyčejných vagonech
- prasečákách, kde byly jen dřevěné lavečky kolem stěn.
Z Příkaz jsme odjížděli po osmé hodině ráno a cestou
se zpívalo. Před večerem jsme byli na místě a hned nás
ubytovali v jedné škole na Žižkově, kde jsme spávali na
slamnících, co jsme si u nás doma nacpali slámou. Sletové
dny trvaly týden a každý byl trochu jiný. Na Strahov na
zkoušky se jezdívalo tramvají přede dnem nebo někdy
i večer, podle toho jak byly určeny. Pokud bylo večer
volno, chodilo se za kulturou - hlavně do divadel.
Jako muži jsme cvičili prostná na Sehákovu hudbu
skladbu „Věrni zůstaneme“. Musím přiznat, že už jenom
ten vstup do brány borců za pochodu Josefa Suka „V nový
život“ a dál na tu obrovskou plochu strahovského sletiště,
byl zážitkem pro každého z nás na celý život. Za bouřlivého
potlesku nás tehdy 16.000 zajednou nastupovalo - každý
na svou značku.
Krátce po nástupu se nečekaně objevil nad hlavní
tribunou na náčelnickém můstku - komunistický
představitel - Klement Gottwald a chystal se k projevu.
V tu chvíli nastal mezi námi na ploše stadionu šum
a nevole, jako když se blíží zlé povětří. Tehdejší už
prezident asi vycítil tu atmosféru nepřízně a rychle zmizel.
Do toho zazněla známá hudba prostných a náčelník nám
dal praporkem pokyn ke cvičení.
Prostná byla propojena prologem na slova básníkova:
„Vám padlí čest, vám padlí bez hrobů, vám naše srdce
hrobem jest ...“ a v závěru se v odpověď z našich úst neslo
hromové a odhodlané - „Věrni zůstaneme!“ - Rovněž
nezapomenutelný byl i slavnostní průvod Prahou, kde se
ze všech stran ozývala hesla proti nastoupenému režimu
jako: Nedáme si diktovat, koho máme milovat! - Byli jsme
a budem, za Benešem půjdem! - Není žádná republika, bez
Beneše a Masaryka! - Chceme vidět na sletě, prezidenta
Beneše! - nebo Nebujte se Pražáci, só tô s vama Hanáci!
- A další a další . . .
Armádním dnem slet skončil - byli jsme se také
podívat, ale to už jsme měli nabalíno, protože vlak odjížděl
kolem půlnoci. Do Příkaz jsme dojeli ráno za sluníčka. Plni
nevšedních dojmů a nadšeni Prahou, jsme šli z nádraží za
zpěvu pochodem k soše Svobody, kde nás pan Němeček
na památku vyfotografoval. Po hlasitém pozdravu Nazdar
jsme se u Záloženského domu s veselou rozcházeli domů.
Ani polistopadové Všesokolské slety se neobešly bez
našich cvičenců i když jen, co by na prstech ruky spočítal
- těch věrných Tyršovým ideím. Na XII. jich bylo pět
(Dostál Vladimír, Hřivna Jiří a Lubomír, Prášil Radomír
a Stejskal Miloslav), na XIII. jen jediná Zdenka Zbořilová
a na XIV. tři (Hojná Květa, Mikolajczyková Božena
a Zbořilová Zdenka) spolu s nákelskými ženami.
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V závěru musím připomenout, že v roce 1951, kdy
u nás vládnoucí režim rušil tělovýchovné organizace
Sokola a Orla a měnil na ČSTV (Český svaz tělesné
výchovy), nás ze Sokola vyhostili s označením, že jsme
reakcionáři a jmenoval nový výbor Sokola, který se více
zaměřil na kopanou a z Tyršových časů si ponechal jen to
jméno Sokol.
Na závěr ještě zmínka o tom, jak u nás v Sokole
probíhalo cvičení ve třicátých letech min. století a po
válce až do roku 1948 - 50. Mužské složky se pravidelně
scházeli vždy každé úterý a pátek - žáci od 16,00 do 18,00
hod., dorost od 18,00 do 20,00 hod. a muži od 20,00 do
22,00 hodin. Složky ženské pak každé pondělí a čtvrtek.
Po příchodu se každý v šatně převlékl do cvičebního
úboru a ve cvičkách šel do tělocvičny. Na povel cvičitele
se nastoupilo v řad a pozdravem „Nazdar!“ cvičení
začínalo. Na začátku cvičení občas mezi nás přišel bratr
vzdělavatel a promluvil o historii Sokola nebo připomněl
výročí některé osobnosti, vlastenectví a podobně. Potom
už následovalo pořadové cvičení a různé seřazování
do řad a zástupů. V zástupu se pak za pochodu zpívala
některá sokolská píseň. Po rozchodu byl nástup v řad
a rozpočítávání do družstev, která pak cvičila na různém
nářadí. Jedni na bradlech, na hrazdě, na kruzích, jiní na
koni nebo na koze, ostatní zase přeskoky přes stůl, přes
koně nebo kozu. Jindy se zase šplhalo na tyči nebo na
laně i na žebři a ribstole. Mezi tím býval skok do hloubky
a při cvičení na cvičišti venku v zahradě i skok do výšky
a dálky. V závěru se spouštělo kolovadlo, na kterém se
cvičily různé polohy anebo jsme se povozili jenom tak
jako na kolotoči, což se všem velmi líbilo a bývalo jakousi
odměnou za vzorné chování. Úplně na konec bývaly hry
a to na peška, na lišku, někdy i chvíli volejbal. Nemohlo
chybět cvičení s tyčemi a kromě toho se nacvičovala
prostná na veřejná cvičení jak okrsková, župní a sletová.
To pak mezi nás přicházel některý z našich učitelů hrát na
klavír hudbu k prostným.
Jak už jsem se zmínil, v létě se cvičilo na zahradě
Záloženského domu v lehké atletice a přetahování lanem.
Oblíbené bývaly orientační turistické pochody družstev
za poznáním do okolí s vyhledáváním trasy s cílovým
místem, kde se nakonec všichni sešli a rádi si spolu
u táboráku zazpívali.
Je obdivuhodné, kolik těch písní zůstalo po létech
natrvalo v paměti i když trošku s chybami, ale přesto si je
rádi i dnes, třebas jen v duchu zanotujeme.
Svým příspěvkem jsem chtěl připomenout nejen ty
všesokolské slety a účast našich cvičenců, ale i život v naší
jednotě do jejího násilného zániku v padesátých letech
min. století, kdy z toho všeho, co naši prarodiče před 140
lety zakládali, tu zůstal dnes jen jeho název.
-Boleslav Vaca-

Z činnosti Kulturní komise
Přišlo jaro do vsi (27. – 28. března)
V Hanáckém skanzenu se konala velikonoční výstava
(výstava prací žáků ZŠ a MŠ Příkazy, ZŠ Náklo, ZŠ
Litovel Vítězná a Jungmannova, MŠ Červenka a ZŠ
Olomouc), prodejní výstava a pracovní dílny.
Velmi nás těší, že máme v pracovních dílnách rok od
roku více zastoupeny místní řemeslníky – p. A. Dostálová
– netradiční pletení z novinového papíru, p. J. Hegerová
– pracovní dílny pro malé děti, p. Vachutková - drhání,
rodina Vachutkova – pletení tatarů, p. M. Zbořilová
– tradiční hanácké kraslice.
Úklid kolem sochy Svobody (17. dubna)
K vylepšení vzhledu prostranství kolem sochy
Svobody přispělo 14 členů Seniorklubu – M. Davidová,
L. Ficnarová, R. Holaniková, L. Hřivnová, Fr. Krčmářová,
M. Krylová, E. Lakomá, J. Pěčková, M. Prázdná,
Z. Prázdný, M. Spurná, R. Štýbnar, J. Vitásková,
M. Vysloužilová; 1 občan -T. Lakomý, 3 děti – J. David,
D. Lakomý, I. Hřivnová a 3 členky Kulturní komise
– B. Mikolajczyková, Z. Zbořilová, K. Lakomá. Pan Pavel
Maier zajistil zdarma přistavení a odvoz kontejneru.
Stavění a kácení máje (1. a 29. května)
Stavění i kácení máje se uskutečnilo opět v prostorách
„Rybníčku“. Tentokrát však byl Rybníček pronajat panem
R. Antlem SDH Příkazy. Členové SDH se postarali
o výborné občerstvení a vzorný úklid nejen během akce,
ale i před akcí a tak zároveň připravili Rybníček na
sezonu. Májku jako vždy bravurně vztyčili, ba dokonce
předvedli artistické číslo v podobě šplhu za uvolněním
bezpečnostního lana z májky.
Bez Národopisného souboru Pantla a vystoupení
mladších hasičů si už májku nedovedeme ani představit.
Letos navíc zpestřilo program vystoupení Sokolek, které
přispěchajíce kolmo ze Skrbeně z jiného vystoupení,
elegantně změnily podobu cyklistek za řecké tanečnice
a za tónů melodie z filmu Řek Zorba pluly po betonovém
parketu.
Maxi koláč, kterým se tři chlapci - Jenda, Ivulda a Míša
zuřivě, za vidinou získání padesátikoruny, prokousávali,
si ho snad ani nemohli vychutnat. Jako první se do padesátikoruny zakousl vítěz z loňského roku Michal Hořejš.
Asi doma pořádají závody, kdo babičce spořádá nejdříve
plech koláčů. Ti, co však zakoupili koláč, upečený ve
školní kuchyni, si jistě pochutnali a tím současně přispěli
ZŠ a MŠ Příkazy. Zisk z prodeje činil 1107 korun.
K poslechu i tanci zahrála Lidová muzika Frgál,
Hanácká dechovka Olomouc, Pňovičtí kanci, Vybrus X
a DJ Sylven, o jejichž uhrazení se podělil SDH a Obec
Příkazy.
Díky! – hasičům, členům KK, všem ochotným lidem
a počasí, které nám opět přálo, se vše i přes některá úskalí
podařilo.
Karin Lakomá
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TJ SOKOL PŘÍKAZY – fotbalová utkání PODZIM 2010
Muži „A“ – I.B O KFS

Muži „B“ – IV. tř. OFS

So

7.8.

16:30

Olešnice - P

Ne

8.8.

10:00

Černovír - P

Ne

15.8.

16:30

P - Slavonín

So

21.8.

15:00

Králová - P

Ne

22.8.

So

28.8.

16:30

P - Mor. Huzová

Ne

29.8.

16:30

P - Majetín

Ne

5.9.

16:30

Velký Týnec - P

16:30

Mladeč - P

So

11.9.

16:00

P - Hnojice

Ne

12.9.

So

18.9.

Ne

19.9.

So

25.9

Ne

26.9.

15:30

P - Červenka

So

2.10.

15:30

Hlubočky - P

Ne

3.10.

So

9.10.

16:30

P - Nové Sady

16:00

Velká Bystřice - P

Kožušany - P

16.10.

Nedvězí „B“ - P

15:30

P - Odrlice

15:30

Šumvald „B“ - P

15:00

Štěpánov „B“ - P

15:00

P - Střelice „B“

P - Drahlov

23.10.

P - Újezd u Uničova
P - Těšetice

13:45

Drahlov - P

P - Šumvald

12:00
13:30

P - Drahanovice

13:30

P - Olešnice

14:30

P - Lutín

14:15

Bohuňovice - P

14:00

P - Bělkovice

10:00

Hněvotín - P

11:00

P - Litovel

12:45

Lužice - P

13:00

P - Horka n/Mor.

12:15

Střelice - P

P - Medlov

Luká - P

Bohuňovice - P

30.10.

Ne 31.10. 13:30

x

13:30

12:30
14:30

Ne 24.10. 14:30
So

16:00

14:00

13:00

Ne 17.10. 15:00
So

x

Ml. žáci – II. tř. OFS

Lutín - P

16:00

Ne 10.10. 15:00
So

Dorost – III. tř. OFS

P - Střelice

P - Haňovice

So

6.11.

Ne

7.11.

13:30

P - Černovír

So

13.11. 13:00

Slavonín - P

KULTURNÍ KOMISE PŘI OÚ PŘÍKAZY VÁS SRDEČNĚ
ZVE NA NÁSLEDUJÍCÍ AKCE PODZIM-ZIMA 2010
23.10.

8. setkání harmonikářů (spolupráce se Seniorklubem)

12.11.

Po stopách svatého Martina

28.11.

Vánoční koncert, slavnostní rozžehnutí Vánočního obecního stromu

18.12.

VÁNOCE VE SKANZENU
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