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Občasník pro Příkazy a Hynkov

Dvě významná výročí
Při nedávné poznávací vycházce naší obcí jsem několikrát
připomínal bývalého pana řídícího a kronikáře Jana Fišera,
autora rozsáhlé historické a národopisné práce o Příkazích,
který se narodil 3. června 1866, takže na tento rok připadá 145.
výročí jeho narození. Věnujme mu vzpomínku na léta prožitá
u nás, kde natrvalo zakotvil a zůstal až do konce svého života.
Do Příkaz na školu přišel jako učitel z Křelova 1. března
1899, aby vystřídal dlouholetého pana řídicího Ferdinanda
Čočka, který tu působil od otevření první školy v roce 1867.
Ve smlouvě z 19. března 1899 mezi Janem Fišerem a obcí
Příkazy se uvádí, že vedle bezplatného používání zahrady,
dostává do správy i pozemek se školkou, kde se zavazuje
„přiučovat tam žáky zahradnictví a štěpařství“. Dobové poměry
ilustruje rozpočet školy v roce 1902, který obnášel 244 K 60 hal.
a to na otop, úklid, výlet, knihovnu a drobné výdaje. Netýkal se
platu učitelů.
V době jeho nástupu měla naše dvoutřídní škola 150 žáků.
Za jeho působení v roce 1903 inspekce okresní školní rady
konstatovala, že škola nevyhovuje velkému počtu žáků a zamítla
navrhovanou přístavbu ke školní budově směrem do Hanákové
uličky. V roce 1907 v přípise obecnímu zastupitelstvu Fišer
navrhuje zřízení „opatrovny“ pro předškolní děti, které byly často
bez dozoru, případně je někteří rodiče posílali se staršími dětmi
do školy. Jeho myšlenka se ale uskutečnila až o 14 let později
v roce 1921 otevřením mateřské školky (jak je dnes pošta). Když
v roce 1911 chodilo do školy 180 žáků, rozhodla se obec postavit
školu novou, kterou v roce 1912 postavil místní stavitel Josef
Brach. V letech 1925-26 byla v Příkazích zřízena pokračovací
živnostenská škola, na které Jan Fišer učil. Od příchodu do
Příkaz spravoval obecní knihovnu, která vznikla sloučením
knihoven spolkových a od roku 1914 se stal tajemníkem obce.
Kromě toho se jako řečník promluvou a modlitbou loučíval při
pohřbech se zemřelými u kříže na Vrtově. Každou neděli hrával
ve farním kostele v Nákle na varhany při ranní mši sv. a při
bohoslužbách v příkazské kapli. Na kole nejezdil, ale rád si vyšel
na procházku do Sečí a okolí s vrstevníkem prof. Vítem Hřivnou.
Blízkým jeho přítelem byl i vlastivědný pracovník, amaterský
archeolog, výborný fotoamatér a dlouholetý tajemník obce Josef
Svozil. Osmadvacetiletou učitelskou dráhu Jan Fišer ukončil
21. března 1927. Zemřel 5. února 1940 ve věku 74 let a odpočívá
na nákelském hřbitově.
Svůj třídílný rukopis kroniky nazval Pamětní kniha obce
Příkazy, která rozsahem i způsobem zpracování je dílem zcela
výjimečným a příkazští jsou mu za to vděčni.
Pro oslavu 750. výročí od první písemné zmínky o Příkazích,
vydala obec v roce 2000 publikaci sestavenou z výňatků
z Fišerových kronik. Je dílem dr. Pavla Pospěcha, kterému jsem
s tím částečně pomáhal. V kapitole Spolky a kultura na stránce
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73 píše o ochraně a opatření proti ohni a vzniku hasičského
spolku u nás v roce 1876, takže tím druhým výročím je 135 let
založení Sboru dobrovolných hasičů. Jan Fišer o tom v kronice
napsal:
Ačkoliv nebezpečí ohně bývalo veliké, ochrana a opatření
proti tomu nebyly valné. Háky, žebříky, dřevěné ruční střikače,
měchy a putynky na vodu – to bylo vše. To bylo po ruce
v každém domě a obec měla toto připraveno pro případ ohně
ještě zvlášť. V Příkazích bývalo takové náčiní hasičské u zídky
zahrady gruntu čp.74 na dědině a to tam, kde nyní stojí dům
čp.148 (dnes Myslivecký dům). Bylo tam několik dřevěných
sloupků, nad nimi po celé délce úzká šindelová stříška. Pod
stříškou ležely žebříky, dlouhé háky, viselo tam několik
červených plátěných měchů na vodu.
K ohni na pomoc běželo se z každého domu s putýnkou, na
níž bylo domovní číslo majitele vypáleno. Střechy se polévaly
vodou, aby nechytly. Hořící došky se hákem strhovaly, aby
nezaletěly na jinou střechu a nezapálily. Dobrou ochranou proti
zalétávání došků bývaly vzrostlé stromy, na nichž se hořící
došky zachycovaly. Proto bývaly stromy v mezerách mezi domy
v dědině i před domy a to nejen ovocné, ale také lesní.
Úřady panské dbaly o to, aby ohňům bylo bráněno a též nářadí
a potřeby hasičské aby byly stále v dobrém stavu a po ruce v čas
potřeby. Nebývalo však vždycky vše v pořádku. Dne 14. dubna
1854 psal podkrajský úřad do Příkaz, že četníci udali, že náčiní
a nářadí k hašení a k hájení při ohni je ve velmi špatném stavu.
Také měl jeden každý (občan) své vohnivé náčení přichystané
míti a sice tak, že koše, žebři a střikače před domem a laterně na
oknách se vynacházeti mají. Že obec chápala potřebu starati se
o obranu proti ohni patrno z obecních účtů z roku 1864. Tam jest
na vydání uvedeno: za hrubé střikač k ohni se dalo 700 zl, za
malé 80. Oba koupeny v Čechách u Prostějova.
Přípisem ze dne 12. července 1876 vyzvalo zastupitelstvo
obce Příkaz jednotu sokolskou v Příkazích, aby na sebe
převzala zařízení jednoty hasičské, zákonem pro větší obce
nařízené a slíbilo všestrannou peněžitou podporu ku zřízení
jednoty takové. Na základě toho vyzvání svolal předseda
Sokola Ferdinand Čoček členy sokolské i jiné občany k poradě
do letní tělocvičny na den 30. července, kdež usneseno, že
se zařídí samostatná jednota hasičská, úplně neodvislá od
jednoty sokolské a téhož dne přihlásilo se 21 občanů za členy.
Prvním předsedou nového spolku byl Karel Stratil z č.21,
místopředsedou Josef Vysloužil z č.19, náčelníkem Ferdinand
Čoček, jednatelem Jan Květoň ml.z č. 25, pokladníkem Jan
Hřivna z č. 73. To byl výbor zatímní do schválení stanov. Obecní
výbor vzal zřízení hasičského sboru na vědomí ve schůzi dne
20. srpna, jakož i volbu hodnostářů a náčelníka p. Ferdinanda
- Pokračování na str. 2 -

Jubilanti:

Josef Feigerle
Můj domov
Můj domov je rodný kraj,
kde voní louky a šumí háj.
Tam vítr vane rovinou
a já tu žiji s rodinou.

Červenec
Zdenka Macková
Josefa Klimešová
Marie Velfelová
Ludmila Slavíčková

80 let
80 let
70 let
70 let

Zde měl jsem mámu i kolébku
a svým láskám dal moc polibků.
V lásce jsem vždy rozplýval se touhou,
škoda, že trvala jen chvíli pouhou.

Srpen
František Němeček
Růžena Borůvková

80 let
75 let

Čas plynul stále svým tempem vpřed,
vnoučata rostou a já jsem děd.
Na hřbitově dnes svou mámu mám
a ve světě se cítím úplně sám.

PŘÍMÝ PŘENOS VYSÍLÁNÍ
ČESKÉHO ROZHLASU OLOMOUC
Z HANÁCKÉHO SKANZENU

Matčino srdce mě tuze hřálo,
proč já ho užil tak docela málo?
Život šel na zemi svou cestou dál
a já se na světě tak málo smál.

Do našeho Skanzenu zavítá v sobotu 27. srpna 2011 vzácná
návštěva. Český rozhlas Olomouc společně s brněnskou a ostravskou stanicí od nás totiž odvysílají dvouhodinový přímý
přenos HANÁCKÉ DOŽÍNKY. Patří do celoročního cyklu, na
kterém se podílejí všechna moravská studia Českého rozhlasu.
Pořadem budou provázet Zora Ježková, Aleš Spurný a Boleslav
Vaca. Živě vystoupí Hanácká mozeka Klas z Kralic a mužský
pěvecký sbor Rovina. Všichni jsou srdečně zváni!!! Rozhlasový
přímý přenos začíná v 10,05 hodin.
Více informací na www.olomouc.rozhlas.cz

Dnes už mě zbylo jen kousek naděje,
myslím, že víra mě mnoho prospěje.
Až slunce otevře tu náruč svou,
snad vzplanu i já tou láskou mou.
Ona mě povede stále jen vpřed,
abych já poznal ten krásný svět.
Kde řeky a hluboké lesy jsou,
možná až do nebe se hory pnou.
Tam hojnost rostlin i zvěře je,
zde srdce člověka tou krásou okřeje.
Má cestička k domovu se v dáli vine,
o které my lidé stále jen sníme.

POZVÁNÍ
na hodovou mši svatou
za padlé, nezvěstné a umučené naše rodáky
z obou světových válek,
která bude v úterý 5. července o 9,00 hod.
v kapli sv. Cyrila a Metoděje v Příkazích.

Kdybych obešel tu celou zem,
vracet se budu já domů vždy jen.
Myslím, že na světě už nejsem sám,
v mém srdci přece svůj domov mám.

- Pokračování ze str. 1 Čočka. Výbor sboru má býti vyzván, aby obecní stříkačky
prohlédl a opravy vycenil a podal rozpočet na opatření nářadí,
výzbroje a šactva. Rozpočet byl 472 zl. Obecní zastupitelstvo
tento rozpočet schválilo dne 29. srpna 1876 a hned poukázalo
k výplatě. Místodržitelství schválilo stanovy spolkové výnosem
ze dne 21. září 1876.
Stříkačka hasičská bývala v prvních letech uschována
v kůlně jednotlivých členů, později, když byly zřízeny chlévy
pro obecní býky v č. 18, postavena byla pro stříkačku kůlna
při chlévech těch a pro obecní kočár. Roku 1914 postavena na
Vrtově hasičská zbrojnice a stříkačka v ní umístněna.
(Tolik v kronice obce od Jana Fišera).
Boleslav Vaca
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Informace o výdeji pytlů
na plasty a nápojové kartony od 1.7.2011
Od 1.7.2011 – 31.12.2011 se vydávají 3 žluté a 1 oranžový
pytel na osobu.
Žluté pytle jsou určené na plasty.
Oranžové pytle jsou určené na nápojové kartony.
Příkazy – výdej na obecním úřadě
Hynkov – výdej v prodejně smíšeného zboží Hynkov
Nápojové kartony je možno vhazovat i po kusech do nově
instalovaných červených popelnic, které jsou instalovány na
sběrných místech.

Znovuoživení hynkovské kapličky
Hynkovské návsi se nikdy, pokud se pamatuji, neříkalo
„Náves“, ale „U kapličky“. Kdysi tu stávala dřevěná zvonička.
Od roku 1864, kdy Hynkov přestal být osadou Skrbeně a stal se
samostatnou obcí, začal se měnit i vzhled obce. V roce 1905 byl
u kapličky postaven nový kamenný kříž místo dřevěného a roce
1931 byla postavena nová patrová zvonice z pálených cihel, které
se ale na Hynkově neřekne jinak než kaplička. Zvon se z této
nové dominanty rozléhal pravidelně v poledne i v podvečer na
klekání, ale oznamoval i úmrtí nebo požár. Přišla však válka, rok
1942, kdy byl zvon zabaven jako surovina pro zbrojní průmysl.
Byl nahrazen jiným, ale z málo kvalitní zinkové slitiny. Nový
zvon byl větší a proto bylo třeba uřezat a posunout nosný trám.
Tradice zvonění pokračovala až do poloviny osmdesátých let,
poslední kdo zvonil pravidelně poledne byla paní Františka
Vočková. V té době byl už zvon poškozený, na jedné straně se
ho kus odlomilo.
Současný stav je takový, že zvonění se z hynkovské
kapličky nerozléhá již asi 25 let. Prasynovec paní Vočkové, pan
Zdeněk Peřina, nějakou dobu sice zazvonil při úmrtích a snažil
se zvon opravit, ale nezískal podporu tehdejšího vedení obce
a svou snahu vzdal. Současné vedení obce podporuje myšlenku
obnovení této památky a tradic s ní souvisejících a plánuje
kapličku opravit a zvonění obnovit s použitím moderního
elektropohonu. Při prohlídce prostor kapličky, kde je umístěn
zvon, bylo potvrzeno poškození zvonu. Byl tam ale také nalezen
druhý zvon, uložený na podlaze zvonice. Tento zvon je menší,
ale z kvalitní bronzové slitiny a dle sdělení pamětníků se
jedná o původní zvon, který se podařilo po válce vypátrat na
shromaždišti zrekvírovaných zvonů a vrátit zpět na Hynkov.
Kvalita zvonu byla potvrzena i pracovníky odborné zvonařské
firmy a tento zvon byl doporučen pro elektropohon.
Protože se nám podařilo připravit projekt a získat na
tuto akci dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj, provedeme
opravy celé budovy i okolí s cílem znovu oživit toto místo.
Stávající zvon bude opraven a bude se opět využívat pro ruční
zvonění. Původní bronzový zvon ve spojení s elektropohonem
bude zvonit pravidelně v poledne a v šest hodin večer. Čas
pravidelného zvonění lze samozřejmě nastavit i jinak, vyzvánění
lze spustit i ručním zapnutím. Z původního přívodu elektřiny
zůstala v kapličce jenom pojistková deska, nově bude elektřina
přivedena podzemním kabelem z hasičské zbrojnice. Oprava

Poznávaci procházka
po našé krásné dědině
V sobotô 21. května 2011 pořádala kulturní komise přê radě
obce Přikazy procházkô po našé dědině s našém panem Vacó,
písmákem, kronikářem a hlavně pamětnikem. Počasi nám přálo,
že smê nemôsêlê chodit s deštnikem nebo v pláštěně a o deviti
hodinách smê se zešlê v počtô neceléch 30-ti lêdi, mistnich
ê přespolnich před našó školó. Tôdê takê začala naše procházka
a mê smê se vêdalê směrem k vrtovskymô křéžô, abêsmê si
prohlidlê část dědinê, zvanó Vrtov, kerá začéná od ôlêčkê
Škrabalové a Hanákovê.
Tak jak čas ôtěkal, smê se od pana Vacô dovidalê všelêjaky
zajimavosti skoro o každym domě, třeba o tem, v keréch
grôntech bêlê za válkê ôsazeni Němci, o režné fasádě ô Hanáku,
pak takê ô Kašléku, že bêlo v Přikazich 33 žudru a z nich

vnějšího pláště kapličky a změna břízolitové omítky na původní
hladkou štukovou s nátěrem fasádní barvou vrátí kapličce
původní vzhled. Podle původních dveří a oken v patře budovy
budou zhotoveny jejich repliky, sítě z vnitřní strany oken zabrání
vlétání ptáků. Původní eternitová krytina bude nahrazena novou,
vyměněny klempířské prvky a také opraven kříž na vrcholu
střechy. Interiér kapličky bude opraven také, jak podlaha, tak
stěny a jejich výmalba. Zcela novým prvkem interiéru, který
výrazně zhodnotí a zatraktivní celou stavbu by mohla být
instalace skleněných intarzií se sakrální tématikou, kterou nám
nabídl vyrobit a nainstalovat pan Tichý ze Skrbeně, a to zdarma.
Práce na kapličce a jejím okolí budou ukončeny do září tohoto
roku.
V blízkosti kapličky budou osazeny lavičky, pod řetězovým
ohrazením vysázeny drobné keře. Travnatá plocha kolem
kapličky byla dosud sečena na krmivo pro zvířata. Díky tomu
zde můžeme vidět luční kvítí jako kopretiny nebo zvonky, které
už z jiných ploch díky nízko sečeným trávníkům zmizely. Tento
způsob péče o trávník u kapličky zůstane aspoň na části plochy
zachován.
Kaplička má letos 80 let. Cílem našeho snažení je vrátit jí
i jejímu okolí původní vzhled i funkci, aby se stala důstojnou
dominantou obce, aby se více zapsala do povědomí obyvatel
Hynkova i jeho návštěvníků, kterých za pěkného počasí projede
okolo ní bezpočet.
I. Čepěl

zôstalê ôž jenom tê dva, o rosêpáni žudrô č. p. 26 Karla Fišarô
v r. 1961, v kerym domě se pekl chleba pro pana prezidenta
Masaryka, kde všôdê bêlê v Přikazich obchodnici, rolnická
mlikárňa, Pospišêlova hospoda se sálem, zvaná Ponorka
ô Baróška, kde stávala v Přikazich na dědině socha sv. Jana
Nepomuckyho, o ôžetečnosti přikazkéch ôlêček, kery odvádělê
vodô z dědinê, o památnéch vêřezávanéch dveřich ô Pěnkavu,
a takê o stavitelovi Jozêfô Brachovi, keré v Přikazich postavil
školô, kaplô, pekárnô a hasičskó zbrojnicô, a takê o jeho rodině.
Dokonce nás nekeři naši spolôobčani pôstilê ê na svy dvorê,
abêsmê si prohlidlê arkádovy náspa a dvorkê s hospodářskéma
budovama, za co děkôjemê panô Karlovi Fišarovymô (prohlidkô
žudra), panô Potočkovi (kde só doposavaď vêkachlékovany náspa
a nad vchodem do chlivu hlava krávê, prasete, nô a měla bêt
ê koňská, ta tam ale néni, dál dřevěné holôbnik) panô Kašlékovi,
(opravená fasáda a dvur samê kvitka a keřikê), manželum
Pučálkovém a panô Volfovi (arkádovy náspa ve dvoře ô Volfu)
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a eště takê Karolince z Pěnkavovyho grôntô. A tak smê se okolo
jedinyho puvodniho žudrô č.p. 50 pana Luboša Fišarô dostalê
až k vrtovskymô křéžô z r. 1772, kde se zastavovalê pohřebni
pruvodê a lóčele se tôdê se zemřeléma spoluobčanama, ê pro
nás tôdê bêlo mali zastaveni a povidáni o hasičské zbrojnicê (na
mistě bévalyho vrtovskyho močêdla) a cihelně stavitele Josefa
Bracha ve Vévoze. Pak smê zabočêlê do městečka a muhlê se
projit po nové pěkně opravené sêlnice. Tôdê zas bêlo povidáni
o Hudcovym domě, keré přêpominá tvrz, kde pravděpodobně
bévalo sidlo teho našeho Martinka z Přikaz – prvni zminka
r. 1250, a šlê smê pořáď dál k Albrechtové kovárně (jedna ze
třech kováren v Přikazich na okrajô dědinê) a okolo Rolnické
pekárnê dál na maló hrázkô. O dvanásti hodinách smê skončêlê
ô kaplêčkê a poslêchlê sme si zvoněni přikazkéch zvonu. Tôdê
nám trochô povêkládal ê Karel Fišaru, keré se o kaplečkô stará,
pak smê se mrklê očkem na našeho krále přikazkéch Seči – přes
400 let staré dôb, nô a šlê smê každé svym směrem (nekeři do
hospodê).
Bêla to moc pěkná procházka, všeci, keři šlê s nama mužó
bêt a určitě só spokojeni, no a včêl nezbévá, než popřát panô
Vacovi nadál pevny zdravi a dobry nohê, abêsmê muhlê na

Zprávy z Rady

podzêm a třeba ê nekdê dál, podle přáni lêdi podivat na tô drôhó
pulkô dědinê – Zábraň.
V Příkazich, dne 25.5.2011
-Z.Z.-

• Nabídku projekčních prací na obnově uliční fasády objektu

Vážení čtenáři, ve sloupku VÍTE ŽE . . . Vás chceme
informovat o zajímavých věcech projednávaných Radou obce,
která se pravidelně schází každých čtrnáct dní. Nedopatřením se
stalo, že v minulém občasníku nebyly „Zprávy z Rady“ otištěny,
proto jsme pro Vás vybrali ty nejzajímavější i z minulého
období.
Rada obce schválila:
• Výrobu a montáž šatní sestavy pro zásahovou jednotku SDH
Příkazy do hasičské zbrojnice v ceně 30.000,- Kč vč. DPH.
• Pořízení radaru na měření rychlosti na Hynkově pro zvýšení
bezpečnosti v obci v ceně 52.944,- Kč s DPH.
• Nabídku na opravu cesty na Hynkově od společnosti
STRABAG a opravu místní komunikace u bytovek v Příkazích
a také opravu všech komunikací po zimě v Příkazích a na
Hynkově.
• Příspěvek mladým hasičům Příkazy ve výši 20.000,- Kč.
• Nabídku společnosti EKO-UNIMED na odvoz plastů každý
týden a zkvalitnění svých služeb, zapůjčení svozových nádob,
slevu za odvoz plastů a zřízení nového svozového místa v nové
zástavbě za vodárnou.
• Podání žádosti obce Příkazy na ZD Unčovice na ukončení
nájmu jedné z rozoraných polních cest p.č. 402/21 a p.č. 1081/5
a p.č. 421/20 a pozemku p.č. 380/8 v majetku obce Příkazy, které
vedou od dálnice směrem na Vojnice pro případ možnosti využití
některého dotačního titulu na osázení této cesty dřevinami.
• Projednání možnosti směny pozemku v majetku obce Příkazy
č. 380/8 za jiný pozemek v sousedství cesty směrem na Vojnice
za účelem vysázení lesa.
• Zadání zakázky na výrobu pracovního stolu do kanceláře
starosty a zakoupení nových židlí do kanceláře starosty.
• Příspěvek 10.000,- Kč organizaci ROSKA Olomouc.
• Žádost TJ SOKOL Hynkov o navezení 60 t štěrku na hřiště na
Hynkově, s předpokládaným rozpočtem 20.000,- Kč.
• Nabídku spolupráce na vybudování zpevněné polní cesty ze
střediska ZD v Příkazích mimo zastavěnou část obce, kdy obec
nabízí zajistit přípravu celé stavby od projektu až po stavební
povolení a pro družstvo vlastní realizaci stavby.

Obecního úřadu v Příkazích s Ing.arch. Ivetou Trtílkovou. Cena
za vypracování dokumentace 16.416,- Kč vč. DPH.
• Zhotovení plotu ve školce, který bude oddělovat zahradu od
ostatní plochy.
• Nabídku na zhotovení nových WWW stránek obce společnosti
ANTEE s.r.o. za cenu 16.000,- Kč Kč vč.DPH.
• Pročištění ucpaných a velmi znečištěných propustí pod
obecními cestami v Sečích z důvodu snížení hladiny vody
v lese.
• Nákup prostředku na hubení komářích larev v souladu
s Rozhodnutím Krajské hygienické stanice v Olomouci
zajistit neprodleně provedení speciální ochranné dezinfekce
zaplavených líhnišť v Sečích.
• Výsledek výběrového řízení na nákup malotraktoru s příslušenstvím. Vítězem výběrového řízení je společnost Pavel
Šálek, Prostějov s nabídkovou cenou celkem 580.800,- Kč bez
DPH, 696.960,- Kč vč. DPH.
• Výsledek výběrového řízení na zhotovitele PD na
rekonstrukci školní kuchyně. Vítězem výběrového řízení je pan
Radek Hrbáček, DiS, Vojnice, s nabídkovou cenou 65.800,- Kč
a uložila zajistit při rekonstrukci kuchyně rezervu na zvýšení
kapacity v souvislosti s případným rozšířením funkčnosti
objektu.
• Smlouvu o dílo č. 8/2001 s Pavlem Hauptem, Letohrad na
„Regeneraci památné aleje v obci Příkazy“. Cenová nabídka
ve výši 866.880,- Kč a smlouvu o dílo na technický dozor
Ing. Libora Tandlera, kdy 90% částky bude hrazeno z dotace.
• Žádost o fin. příspěvek k 90. výročí založení SDH Hynkov ve
výši 20.000,- Kč.
• Nakoupení sklenic a ostatního spotřebního vybavení na KD
Hynkov.
• Smlouvu s Olomouckým krajem o poskytnutí příspěvku ve
výši 18.500,- Kč na vybavení SDH Hynkov.
• Pronájem obecního bytu v MŠ paní Vladimíře Krylové
a Vladimíru Lakomému, Příkazy.
• Žádost SDH Hynkov o zakoupení 6 ks přileb pro zásahovou
jednotku v celkové hodnotě 40.000,- Kč a žádost SDH Příkazy
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o zakoupení 6 ks přileb pro zásahovou jednotku v celkové
hodnotě 40.000,- Kč.
• Žádost J. Vitáska o pronájem nebytových prostor v MŠ
Příkazy k využití hudební produkce.
• Úprava zpevněné plochy z panelů na Hynkově u točny
autobusu.
• Zakoupení křovinořezu STIHL.
• Žádost mikroregionu Kosířsko o podporu novostavby
„Turistická rozhledna na vrcholu kopce Velký Kosíř“
• Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku uzavřená na akci
projekt: „Zklidnění dopravy v obci Příkazy – umístění 3 ks
ukazatelů rychlosti“ ve výši 60.000,- Kč.
Rada obce dále vzala na vědomí a projednala:
• Informaci p. Mgr. Karin Lakomé o zahájení příprav na oslavy
k výročí 100 let školy (22.září 1912) a 145 první školy v termínu
sobota 22.září 2012 a dále byl projednán program a rozsah
plánované oslavy.
• Odstoupení firmy TOPOLWater, s.r.o. od smlouvy na
provozování čističky odpadních vod a uložila starostovi
a místostarostovi jednat společně s obcí Náklo za účelem výběru
nového provozovatele.
• Výsledek kontroly plynárenského zařízení, kterou provedla
RWE na základě žádosti Obce na Hynkově, ve které se
konstatuje, že provedenou kontrolou nebylo zjištěno porušení
těsnosti plynárenského zařízení.
• Odpověď Správy silnic Olomouckého kraje na žádost Obce
o opravu krajské cesty, která prochází katastrem obce Příkazy
směrem na Hynkov, uložila starostovi urgovat provedení oprav
kostkové cesty směrem na Hynkov v co nejkratší době.
• Projednání změny č. 3 ÚPD Příkazy a informaci o pořízení
nového územního plánu obce, kdy do konce roku 2015 mají obce
povinnost v souladu s §188 odst. 1 stavebního zákona vyhotovit
nový územní plán. Rada obce navrhuje zahájit práci na novém
UP v roce 2012 zároveň zahájení přizpůsobit možnosti čerpat
dotaci na jeho vyhotovení.
• Rozhodnutí představenstva ZD Unčovice, které schválilo
vydání ve zkrácené výpovědní lhůtě bez odstupného pozemek p.č.
380/8, k.ú. Příkazy a s vydáním pozemků p.č. 402/21 a 421/20,
rozorané polní cesty nesouhlasilo.
• Rozhodnutí představenstva ZD Unčovice, které na svém
zasedání dne 29.3.2011 projednalo nabídku na spolupráci Obce
a ZD na vybudování zpevněné polní cesty ze střediska družstva
v Příkazích mimo zastavěnou část obce a došlo k závěru, že
v současné době neuvažuje o výstavbě uvedené komunikace.
• Oznámení Krajského úřadu olomouckého kraje o přidělení
příspěvku: oblast podpory 1 POV ve výši 460.000,- Kč na
opravu budovy Obecního úřadu.
• Sdělení Pozemkového úřadu Olomouc, který předpokládá
zahájení Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hynkov v závěru
roku 2011 nebo začátkem roku 2012.
• Zprávu o výsledku kontroly v ZŠ a MŠ Příkazy, kterou
provedl Finanční výbor
• Registraci dotace na akci „Znovuoživení kapličky na
Hynkově“.
• Registraci dotace na akci „Dětské hřiště v Příkazích“.
• Oznámení Magistrátu města Olomouce odboru životního
prostředí, oddělení péče o krajinu – vyjádření k Žádosti
o regeneraci doprovodné zeleně okolo místní komunikace
Příkazy – Vojnice.

Medvědí stezka
V sobotu 7. května 2011 se v Příkazích konal regionální
závod Medvědí stezkou. Je to závod dvoučlenných hlídek v běhu
přírodním terénem, s překonáváním překážek a plněním úkolů,
např.: orientace, azimuty, první pomoc, topoznačky, rostliny,
uzly atd. Akce se konala v prostorách areálu Sokola Příkazy
a v Sečích. Za TJ Sokol Příkazy soutěžilo celkem 11 dětí, ve
složení:
Peřina Petr – Bednář Petr,
Lakomý Dušan – Rašovský Tobiáš – Střítecký Petr,
Pěčková Alena – Prázdná Tereza,
Večeřová Michaela – Kvapilová Bára,
Večeřová Lenka – Pozdíšková Hana.
Umístění:
Peřina P., Bednář P. – 1. místo kategorie st. žáci I.
Lakomý D., Rašovský T., Střítecký P. - 3. místo kategorie ml. žáci
Pěčková A., Prázdná T. – 1. místo kategorie ml. žákyně
Večeřová M., Kvapilová B. – 2. místo kategorie st. žačky I.
Večeřová L., Pozdíšková H. – 2. místo kategorie st. žačky II.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kteří pomáhali
s organizací celé akce.
-L.V.-

Léto a infekční žloutenka typu A
Virová hepatitida označovaná jako žloutenka je vážné
infekční onemocnění jater. Způsobují ho viry. Je známo celkem
5 druhů virových hepatitid, označovaných jako: A, B, C, D a E.
Mezi nejzávažnější žloutenky co do výskytu patří virová
hepatitida A, a to díky snadnému fekálně-orálnímu přenosu. Při
tomto způsobu přenosu jsou choroboplodné zárodky vylučovány
stolicí a do organismu mohou vstupovat zažívacím ústrojím,
resp. ústy kontaminovaným jídlem a vodou.
Osoby s hepatitidou typu A jsou pro své okolí zdrajem
infekce již 2 týdny před vypuknutím nemoci a následný 1 týden
po úzdravě. Tento druh virové hepatitidy se vyskytuje celoročně,
je příčinou řady každoročních epidemií po celém světě včetně
České republiky. Nejvyšší výskyt bývá zaznamenán v letním
období, zejména v čase prázdnin.
Mezi oblasti s nejvyšším výskytem patří Střední a Jižní
Amerika, Afrika, Blízký východ, jižní a jihovýchodní Asie,
Oceánie.
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U nás byla poslední rozsáhlá epidemie zaznamenána
v letech 2008-2009. Začala tehdy mezi bezdomovci
a narkomany v Praze a postupně došlo k jejímu rozšíření mezi
dospělé, školní populaci i zdravotníky v ostatních částech země.
Virus hepatitidy A je vysoce nakažlivý, způsobuje 20-40%
hepatitid s typickými příznaky. Mezi první příznaky infekcí
žloutenkou typu A patří: únava, teploty, svalové bolesti, bolesti
břicha, nechutenství, zvracení a průjem.
Za 1 až 2 týdny dochází ke zvětšení jater a může dojít
k zažloutnutí kůže a bělma očí - nemusí se objevit u všech.
Během onemocnění žloutenkou dochází ke ztmavnutí moči
a stolice nabývá světlé zbarvení. Tyto příznaky přetrvávají
průměrně 3–6 týdnů podle rozsahu postižení jater. U některých
osob období příznaků bývá delší, a to 5-6 měsíců. Inkubační
doba virové hepatitdy A je 16-50 dní. Riziko komplikací
a těžšího průběhu roste s věkem. U osob nad 40 let věku umírá
1-2 nemocní ze 100 na jaterní selhání. Přestože virová hepatitida A je běžně se vyskytujícím onemocněním u osob, které žijí
v podmínkách s velmi špatnou až žádnou hygienou může se
nakazit každá osoba. Tato pak přenáší onemocnění do jiných
oblastí s běžným hygienickým standardem.
Vezmeme-li v úvahu všechny tyto okolnosti, že onemocnění
žloutenkou typu A může vzplanout a přejít v epidemii kdykoliv
a kdekoliv, stává se celosvětovým problémem.
Nejohroženější skupinou, kde je výskyt tohoto onemocnění
nejčastější jsou děti, které ještě nemají řádně osvojeny
a zafixovány hygienické návyky. Hepatitida A se pak rychlostí
blesku šíří v školkách, jeslích, školách, v létě pak zejména
a velmi často na dětských letních táborech.
Propukne-li onemocnění hepatitidou A neexistuje dosud
žádná specifická léčba. Jedinou volbou ke zmírnění průběhu
onemocnění je dietní režim (lehká netučná strava, přísná
abstinence) a odpočinek (klid na lůžku zejména v raném období
onemocnění). Jako u všech ostatních onemocnění i zde platí, že
prevence je jednodušší a levnější než vlastní léčba.
Mezi základní preventiní opatření, které výrazně snižuje
riziko infekce patří bezesporu hygiena - časté mytí rukou,
neplavat ve vodě, která by mohla být kontaminovaná,vaření
všech potravin, u nichž je třeba i pouze podezření z kontaminace.
Děti na letních táborech by měly používat výhradně svoje zubní
kartáčky, nepít z cizích skleniček ani lahví, po každém použití
WC a před každým jídlem si důkladně umýt ruce.
Dlouhodobou imunitu mají zaručenou 2 skupiny lidí.
K první patří ti, kteří již v minulosti virovou hepatitidu
A prodělali. Další možností získání dlouhodobé imunity je
aktivní imunizace-očkování, a současně je jedinou ochranou
proti nákaze žloutenkou typu A. Prioritou je očkování malých
dětí, které jsou sice chráněny proti žloutence typu B, a to díky
povinnému očkování v rámci dětského očkovacího kalendáře,
ale současně jsou riziku infekce hepatitidou A vystaveny daleko
více a častěji než dospělí.
Další ohroženou skupinou lidí, kteří mají riziko nákazy
žloutenkou typu A větší jsou: lidé žijí v oblastech, kde se
hepatitida A vyskytuje endemicky – trvale, osoby s chronickým
onemocněním jater, žijící v ústavech a jejich pečovatelé, lidé
s rizikovým povoláním. Všechny tyto osoby by měly využít
možnosti preventivního očkování. Očkování se zahajuje 1 měsíc
před požadovanou dobou ochrany – nástup dětí do školky,
školy, letního tábora, před dovolenou např. ve Středomoří,
Jihovýchodní Asii, Africe, Jižní Americe a dále. Druhá dávka
se aplikuje za 6-12 měsíců. Tato aktivní imunizace je účinná po
dobu 25 let.
MUDr. Olga Gazárková,
Očkovací centrum Avenier, a.s., Tř. Svobody 32, Olomouc

MÁJ V PŘÍKAZÍCH
Prvomájové ráno 2011 nás vítalo zamračenou oblohou
a kapkami deště, který se střídal s mrholením. Nebe na dědinu
nechtělo mrknout modrým okem. Kolem desáté hodiny se před
„REPREM“ tedy Hotelem Záložna trousilo několik postav
(hasičů a členů kulturní komise), přemýšlejících nad „mokrou
variantou“ dnešní akce. Vzhledem k tomu, že mezi členy SDH
a TJ Sokol jsou dobré vztahy, řešení se našlo. Přesto jsme
i v dešti chystali vše potřebné k zajištění důstojného průběhu
odpoledního STAVĚNÍ MÁJE na návsi.

Když jsme zatloukali sloupky k ohrazení prostoru pro
vystoupení členů národopisného souboru Pantla, kapky řídly
a na počátku průvodu u hasičské zbrojnice nás již ovíval jen
chladivý větřík.
Děti mohly navázat první stužky na věnec a za zpěvu
hanáckých písní se vydal průvod v čele s PANTLOU po vsi.
Postupně se přidávaly další děti se svými rodiči, prarodiči
i dalšími občany. Společně prošli dědinou kolem sochy Svobody
a vrátili se na místo, kde se letos stavěl máj – tedy na náves.
Rádi jsme zhlédli pěkné vystoupení členů Pantly, několika
dětí z místní mateřské a základní školy, i jednoho odvážlivce
z řad dospělých. Obdivovali jsme naše šikovné hasiče, kteří (za
přispění dalších silných mužů) ztyčili máj – další dominantu
naší návsi v měsíci květnu. Postavením máje program nekončil.
Velice dobrého ozvučení, jež zajistil pan Jiří Blaha, jsme využili
rovněž k vystoupení našich spoluobčanů - pánů J. Hořejše
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a V. Krče. Ti potěšili písničkami ostatní účastníky akce, stejně
jako členové SDH Příkazy občerstvením ze stánku na návsi.
Tam se lidé bavili pod modrým okem prvomájové oblohy,
dokud sluníčko nezašlo.
Původně barevné fáborky nám mávaly na pozdrav z máje
bohužel jen do prvního deště, který přišel v květnu brzy, ale
mašličky dětí na věnci hýřily barvami až do termínu kácení.

z Nákla a okolí i reji „černošek“ z Mezic. Velký dík patří
i panu Jiřímu Hřivnovi, který moderoval obě akce a informoval
průběžně hosty, kdy a kam je dobré zajít se podívat. Tak došlo
k večeru i na vyzvu k následování hudby na náves, byť pod
deštníkem. Tam totiž vyvrcholila tipovací soutěž. Uprostřed
uzavřené silnice byl umístěn kolík a pan Miroslav Malý k němu
co nejblíže kácením umístil MÁJ. Kdo vyhrál, není důležité, máj
padl hodně blízko kolíku. Děti si konečně zašly se stužkou pro
odměny. Bohužel dost stuh na věnci zůstalo, snad pro chladné
počasí, kvůli němuž odešly děti domů již před kácením, nebo
proto, že na slavnost vůbec nepřišly. Je to škoda, neboť teplejší
oděv asi ve skříni dnes má každý.
Slavnost nekončila, zahráli a zazpívali pánové Hořejš a Krč
a po nich v 21.00 se vrátila po odmlce skupina ASTEOR, která
hrála spokojeným návštěvníkům k poslechu a zejména k tanci
i za doprovodu šikovných roztleskávaček. Kdo tam byl, dobře se
bavil a kdo ne …..
snad někdy příště.
Za Kulturní komisi při Radě obce Příkazy -MBM-

Před 28. květnem jsme se domlouvali s výborem TJ Sokol
Příkazy, kočím, který bude řídit ozdobený vůz v průvodu,
kapelami, vedoucími vystupujících dětí i dospělých: rovněž
členové Rady obce Příkazy, SDH Příkazy, pracovnicemi OÚ
a KK mezi sebou – kdo a jak zajistí občerstvení a další potřebné
úkoly.

Hanácká slepička – Olomouc 17.4.2011
Regionální centrum Sportu Pro Všechny pořádalo v neděli
17.4.2011 pohodové dopoledne plné her, soutěží a zábavy pro
naše nejmenší děti. Na akci odjíždělo celkem 13 dětí. Celá akce
probíhala v atmosféře Velikonoc.
Nejdříve nastoupily všechny zúčastněné Jednoty. Pak
následovala rozcvička, při které se děti rozběhaly a rozcvičily.
Potom jsme se po Jednotách rozdělili na stanoviště, kde pro nás
bylo připravené různé sportovní nářadí, které si děti vyzkoušely.
Po zvládnutí těchto stanovišť nás čekala přestávka, během které
jsme se stihli posilnit. Po přestávce následovala lidová tvořivost.
Naším úkolem bylo s pomocí materiálů, které jsme dostali
nazdobit hnízdečko pro slepičku. Potom si každé dítě vyrobilo
svou vlastní slepičku.
Akce byla ukončena tím, že děti se šly podívat na hnízdo, do
kterého jim slepička snesla čokoládové vajíčko.
-LV-

Domluvili jsme se, připravili vše potřebné, ale tentokrát se
nebe nezamodralo. Naštěstí v areálu u hřiště je dobrá střecha
i zázemí pro občerstvení a posezení u hudby i vystupujících. Pro
vytrvalý déšť jsme postupně odvolali kočího s koňmi i průvod
s tím, že KÁCENÍ MÁJE zahájíme přímo v areálu TJ Sokol.
Hudba Nákelanka nezklamala a začala bavit již svým nezvyklým
ustrojením. Jejich písničky doplnily svým vystoupením děti
vedené paní učitelkou Mgr. E. Zvěřovou a tanečnice z kroužku
vedeného paní Ing. A. Sívkovou. Mladí hasiči dokázali uhasit
hořící domeček vedle hřiště. Diváci zatleskali waltzu Sokolek
-7-

Co jsme zažili ve škole
Ve škole se naše děti hlavně pilně učí, ale pro zpestření
výuky využíváme projektové dny, kde děti získávají zajímavé
informace a netradiční zážitky.
Stonožka - testování žáků 3.ročníků
Projekt Stonožka pro 3. třídy realizovala společnost Scio.
Zapojené školy testovaly své žáky z českého jazyka, matematiky,
anglického jazyka, prvouky a klíčových kompetencí. Celkem
se testování zúčastnilo 7 216 žáků ze 403 škol ze všech krajů
republiky. Souhrnná zpráva, celkové výsledky – citace:
,,Výsledky vaší školy jsou nadprůměrné. Patříte mezi úspěšné
školy a máte lepší výsledky než 70 zúčastněných škol“ - viz
Testování stonožka 3. tříd - www.zsprikazy.org.
Nejúspěšnější žáci: Veronika Křížková, Štěpán Sedláček
Pletení tatarů, návštěva ovčí farmy
Velikonoční atmosféru jsme si navodili dopoledne pletením
tatarů a odpoledne návštěvou ovčí farmy pana Josefa Škrabala.
Michal Hořejš si přinesl potřebné vrbové proutí a ochotně učil
děti plést krásné velké tatary. Na farmě se dětem moc líbilo,
protože viděly ovečky s malými jehňátky, pštrosa Emilku,
kohouta se slepicemi a domů si odnesli pštrosí peří i vlnu.
Dověděly se zajímavosti ze života těchto zvířat.
Městská policie Olomouc
Žáci 1.-3.ročníku navštívili operační středisko a kamerový
systém Městské policie v Olomouci. V řídícím středisku na
monitorech viděli, jak policisté nepřetržitě sledují provoz
a bezpečnost po celé Olomouci. Viděli ukázky výzbroje

a výstroje. Oblékli Martina Přidala do uniformy, předvedli
útok pendrekem a jak fungují pouta. Děti si mohly zastřílet
z pistole a prozkoumaly služební vozidlo. Na závěr návštěvy se
zúčastnily besedy na téma ,,bezpečný pohyb doma a na ulici“.
(foto www.městská policie Olomouc – aktuality)
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje
V rámci preventivně výchovné činnosti naše žáky navštívili
profesionální hasiči. Přednášeli o vzniku požárů, šíření, způsobu
hašení, úniku ze zamořeného prostoru, poskytnutí první pomoci
při popáleninách. Měli možnost zblízka vidět hasičskou výzbroj,
výstroj i techniku. Do uniformy tentokrát oblékli našeho
největšího chlapa Petra Skříteckého. Na závěr se děti zapojily
do diskuse jak požárům předcházet, jak sobě i ostatním ochránit
zdraví.
Interaktivní seminář první pomoci
V květnu proběhl v naší škole interaktivní seminář
k problematice první pomoci s cílem informovat děti
o aktuálních a moderních postupech předlékařské první pomoci.
Seminář vedla Mgr. Michaela Hřivnová, Ph.D. z Katedry
antropologie a zdravovědy PdF UP v Olomouci.
Den matek
Pro maminky a babičky děti připravily dramatizaci pohádky
,,Maminčin svátek“. Hlavní role perfektně zahráli Martin Přidal,
Veronika Křížková a David Surma.Všichni žáci zazpívali
tentokrát indiánské a námořnické písně,ve školní družině
vyrobili pěkné dárečky.
Den dětí
1. června jsme pozvali žáky ZŠ Náklo na společné
utkání v lehkoatletickém trojboji. Soupeřili mezi sebou žáci
jednotlivých ročníků. Cenné medaile získali: Pavel Pěček,
Tobiáš Rašovský, Zuzana Macáková, Alena Pěčková,
Barbora Kvapilová, Petr Fiala
Cyklistický kroužek
Malí cyklisté každý čtvrtek za příznivého
počasí vyráží do CHKO Litovelské Pomoraví.
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S několika nanuko-přestávkami jsme dojeli na Loveckou chatu,
navštívili dětská hřiště na Hynkově, ve Lhotě n M. a v Mezicích.
Ještě nás čeká návštěva nového hřiště v Nákle a chytání ryb
a opékání na Hynkově. Pochvalu si zaslouží Radeček Bednář za
výrazné zlepšení cyklistické zdatnosti a všichni cyklisté za jízdu
bez nehody.
Eva Zvěřová

V úterý před velikonočními prázdninami nás navštívili hasiči.
Ukazovali nám co ve své práci dělají, dokonce navlékli svou
výstroj na Petra Skříteckého. Den poté jsme byli u pana Škrabala
na farmě. Viděli jsme velkého psa, pštrosa Emilku a stádo ovcí.
Pan Škrabal nám říkal, jak se o ně stará a jak matky pečují
o svá mláďata. Po prázdninách jsme byli na policejní stanici
v Olomouci. Seděli jsme v policejním autě, viděli jsme jejich
výzbroj. Líbilo se mi všechno.
Štěpán Sedláček

Zleva leží: Dospivová Viktorie, Dostálová Hana
První řada zleva: Peřina Petr, Pěček Pavel, Pěčková Alena,
Kvapilová Barbora, Bednář Radek, Čapka Šimon
Druhá řada zleva: Lakomý Ivoš, Střítecký Petr, Večeřová Lenka,
Polívková Gabriela, Večeřová Michaela, Prázdná Tereza,
Štědrý David
Cvičitelky: Večeřová Lenka, Vacová Miroslava, Bednářová
Jaruška

Když jsme přijeli na městskou policii, tak se nám policisté
představili. Vyzkoušeli jsme si jak se sedí v policejním autě a jak
v něm funguje houkačka. Potom jsme šli do tělocvičny, tam nám
ukazovali co používají k zatýkání. Můj největší zážitek bylo
střílení do terče.
Veronika Křížková
Pan Škrabal nám ukázal ovce, Salašnického psa, kohouta se
slepicemi a pštrosa Emilku. S Emilkou jsme se mohli vyfotit
a o jeho zvířatech jsme se něco nového dověděli. Pštrosi mají
velká vejce, dlouhý krk, běží 50 km za hodinu. Také jsme se
dověděli, jak se ovce starají o svá mláďata.
Klára Dostoupilová

TJ Sokol Příkazy
Letos jsme se již posedmé zúčastnili okresní soutěže
v atletickém čtyřboji, pořádanou Regionálním centrem Sportu
pro Všechny. Soutěž se konala v sobotu 14. května 2011 na hřišti
bývalého učiliště Dopravních staveb v Olomouci. Soutěžilo se
v různých věkových kategoriích, za naši TJ soutěžilo celkem 19
dětí.
Předškolní děti závodily v těchto disciplínách:
běh 30 m, hod míčkem, skok z místa, běh 300 m
Mladší žáci a žákyně:
běh 50 m, hod míčkem, skok daleký, běh 400 m

Zleva stojí: Kryl David, Peřina Michal, Maierová Veronika,
Gruntová Elena
Cvičitelka: Hřivnová Jarka

Starší žáci a žákyně:
běh 60 m, hod granátem, míčkem, skok daleký, běh 800 m
Dorostenci:
běh 100 m, hod granátem, skok daleký, běh 1500 m
První tři místa v každé kategorii (kromě předškolních dětí)
jsou postupová do krajského kola. Letos postoupilo 6 našich
závodníků, kteří se umístili do třetího místa.
Jsou to: Prázdná Tereza - 2. místo v kategorii ml. žákyně I
Kvapilová Barbora – 1.místo v kategorii ml. žákyně II
Pěčková Alena – 3. místo v kategorii ml. žákyně II
Večeřová Michaela - 1. místo v kategorii st. žákyně I
Lakomý Ivo - 1. místo v kategorii st.ž áci I
Polívková Gabriela – 3. místo v kategorii st. žákyně II

Všechna postupující děvčata se
zúčastnila krajského kola, které se konalo
28. května 2011 v Přerově. Zde již závodila
za region Olomouc. Počasí v Přerově nám
vůbec nepřálo, celý den vytrvale pršelo.
O to byly medaile, které si přivezla všechna
děvčata, cennější. Musím říci, že všechny
vzorně reprezentovali naši TJ, tak i region
Olomouc.
Umístění:
Prázdná Tereza – 2. místo
v kategorii ml. žákyně I
Kvapilová Barbora – 1.místo
v kategorii ml. žákyně II
Pěčková Alena – 2. místo
v kategorii ml. žákyně II
Večeřová Michaela – 3. místo
v kategorii st.žákyně I
Polívková Gabriela – 3. místo
v kategorii st. žákyně II
Tímto umístěním by děvčata postoupila
do republikového kola, které se každý
rok koná v Brandýse nad Labem, ale
z finančních důvodů je republikové kolo
zrušeno.
Závěrem bych chtěla poděkovat
všem, kteří nám pomáhali s organizací při
závodech.
Poslední dík patří všem závodníkům za
hojnou účast a vzornou reprezentaci.
- L.V. -

RODINNÉ CENTRUM PŘÍKAZY
Jste maminka nebo tatínek na „mateřské dovolené“?
Babička nebo dědeček, častěji hlídající vnoučátko?
Chtěli byste se spolu s vašimi dětmi občas sejít s dalšími
malými dětmi a jejich rodiči a prarodiči?
Znáte takvaná „mateřská centra“?
Mateřská centra dávají možnost maminkám, většinou malých
dětí do 3 let, ale samozřejmě i starších, se občasně setkávat
s dalšími maminkami a dětmi.
„Velcí“ si dají kávu, „malí“ si zahrají a všichni se pobaví!
MY v Příkazích se chceme obrátit na celou rodinu,
proto NE „mateřské centrum“, ale
„RODINNÉ CENTRUM PŘÍKAZY“
Nápad na „RCP“ vznikl na základě neexistujícího dětského
hřiště v Příkazích a tím pádem chybějící možnosti pro malé na
hraní a pro velké na příležitostné setkání.

V „RCP“ si děti mohou zahrát s dětmi jejich věku a vy si
můžete popovídat s rodiči a prarodiči, které právě prožívají
stejné životní období svých dětí a vnoučat!
Nyní je sice hřiště plánované, ale rodinné centrum by přece
jenom zůstalo zajímavou alternativou,
nejen při špatném počasí a zimním období.
Naši radní se nechali přesvědčit a poskytnuli by místnost pro
„RCP“
Pokud by byl „zájem“!
Takže, měli byste zájem?
Zaujala Vás představa Rodinného centra v Příkazích?
Napište nezávazně e-mail na r.c. Příkazy:
r.c.prikazy@seznam.cz pokud byste uvažovali o návštěvě
Máte nápady nebo se chcete zúčastnit realizace rodinného
centra?
Napište nám!
Děkujeme a těšíme se na Vaši odpověď.
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