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Občasník pro Příkazy a Hynkov

Vážení spoluobčané,
s přicházejícím létem se rozeběhly naplánované opravy
obecních nemovitostí. Možná si někdo položí otázku: „Proč
jsme už nezačali dříve?“ Vysvětlení je jednoduché. Museli jsme
nechat udělat projektové dokumentace, vyřídit stavební povolení
a v případě školy a školky počkat na ukončení vyučování.
I když nám to zákon u zakázek menšího rozsahu neukládá,
tak jsme v rámci objektivity a s cílem ušetřit obecní peníze
u všech zakázek, na které bylo vyřizováno stavební povolení,
uspořádali výběrová řízení. Výběrová komise byla buď tříčlenná
nebo pětičlenná. O průběhu výběrového řízení byl pořízen
kvalifikovaný zápis, který bude archivován na obci spolu
s projektovou dokumentací. Výběrová řízení byla nakonec
čtyři.
Opravu kapličky na Hynkově vysoutěžila společnost pana
Pavla Rottera ze Štěpánova za cenu 211.898,- Kč. K této částce
je potřeba ještě připočítat náklady na opravu zvonů, které činily
51.360,- Kč. Tyto práce zajišťovala zvonařská firma pana Jiřího
Kopečného z Olomouce. Dotace od Ministerstva pro místní
rozvoj činí 191.699,- Kč. Za obec tuto stavbu dozoruje a má pod
patronátem zastupitel pan Ing. Ivo Čepěl a dělá to moc dobře.
V soutěži na generální rekonstrukci školní kuchyně
s vybudováním lapače tuků vyšla vítězně společnost J.V.G.
Livex z Olomouce za cenu 1,224.000,- Kč. Někteří z Vás se
možná zamyslí nad tím, zda bylo nutné provádět rekonstrukci
školní kuchyně? Z pohledu dozorových orgánů byly sice
některé věci tolerovány, ale stav špatně odtékajících odpadů,
ztrouchnivělé dřevěné zárubně a hlavně absence lapače tuků,
který u takového provozu MUSÍ být, byla věc, kvůli které
nebylo možné déle vyčkávat. Veškeré rozvody v této budově
mají 46 roků a tomu rovněž odpovídá jejich stav. Některé části
potrubí byly z azbestu, který se už nesmí používat, z litiny, která
protékala, z pozinku, který byl z velké části neprůchodný. Zub
času zde zahlodal velmi silně a my jako dobří správci máme za
povinnost učinit opatření k nápravě.
Vybudování nové dešťové kanalizace pro odvod vody
z areálu hřiště bylo po ukončení výběrového řízení zadáno
společnosti VK Aqua z Olomouce za cenu 352.000,- Kč. Tato
investiční akce nebyla v plánu pro letošní rok. Po obhlídce
původní kanalizace bylo konstatováno, což následné výkopové
práce potvrdily, že tato kanalizace jenž měla odvádět dešťovou
vodu do Cholinky je nefunkční. Nová kanalizace rovněž vede
v místě, kde bude, nové dětské hřiště. Vyměřením stavby,
vypsáním výběrového řízení a dohlížením nad přesností
položení kanalizačního potrubí se ujal pan místostarosta Josef
Škrabal, jemuž velmi vydatně vypomáhal předseda Sokola pan
Petr Bednář, který nad touto stavbou prováděl stavební dozor.
Na vybudování dětského hřiště obdržela obec Příkazy
dotaci ve výši 364.000,- Kč z celkové investice 520.000,- Kč.
Tato dotace byla získána především díky úsilí zastupitele pana
Lubomíra Fišary, bez jehož přičinění by obec Příkazy na tuto
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dotaci nejspíše vůbec nedosáhla. V první polovině měsíce
září bude hřiště vybudováno. Rádi bychom jej pak slavnostně
předali široké veřejnosti do užívání. Společně s otevřením
dětského hřiště rovněž plánujeme otevření vrat u Záložny, která
uzavírají průchod do areálu hřiště z ulice. Společně s dětským
hřištěm bychom díky iniciativě mladých maminek chtěli otevřít
mateřské centrum, o kterém jste našli zmínku v minulém Žudru.
Pokud všechno dopadne podle plánu, tak by se tak mělo stát
odpoledne dne 17. 09. 2011
Krom výše uvedených stavebních prací započaly také
opravy v budově místní základní školy, která v příštím roce
oslaví 100. výročí od svého založení. Původně jsme chtěli ve
škole udělat pouze dvě nová chlapecká WC a umývárny, ale jak
už to při opravách starších nemovitostí bývá, nakonec k tomu
přibylo ještě WC a umývárna dívčí a zavedení vody do jedné ze
tříd. Práce vodařské a topenářské prováděla firma pana Jiřího
Bláhy, zednické a obkladačské pan Pavel Zámečník, stolařské
pan Petr Spurný. Všechny práce jsou dělány tak, abychom pokud
možno, nenarušili původní ráz školy a přitom dodrželi současné
normy a předpisy. Do rozpočtu příštího roku vyčleníme
potřebné množství finančních prostředků, abychom na škole
vyměnili okna, udělali novou štukovou fasádu, zavedli vodu do
zbývajících tříd a pravděpodobně nás čeká také výměna linolea
na chodbách a ve třídách.
Ve školce byly naplánovány opravy WC a koupelen pro
obě oddělení, dále pak opravy odpadů, které na mnoha místech
již prosakovaly. Nad rámec plánovaných oprav ještě přibyla
výměna topení v uvedených místnostech. Práce topenářské
zajišťovala společnost Artmetal, kterou zastupují pánové Václav
Klimeš prostřední a nejmladší – naši Artuři, práce zednické
a obkladačské zajišťovala zednická firma pana Ivo Lakomého.
Vzhledem ke stavu hlavních rozvodů vody a odpadů ve sklepení
školky jsme rovněž požádali společnost Artmetal o zhotovení
těchto nových hlavních rozvodů na které se budeme napojovat
při opravách v dalších patrech školky. Při výběru obkladů jsme
se snažili, aby školka byla hezky barevná. Byl proto zvolen
dekor „pastelky“, který barvami opravdu nešetří. Tak snad se to
bude malým dětem líbit.
Ve výběrovém řízení na opravu budovy Obecního úřadu se
na prvním místě umístila firma pana Roberta Mikšíka z Příkaz
a to s nabídkovou cenou 1,080.000,- Kč z čehož dotace od
Krajského úřadu Olomouc činí 460.000,- Kč. Opravě Obecního
úřadu předcházela diskuse s některými z Vás o tom, zda průčelí
tohoto domu uvést do původního stavu, což by předpokládalo
změnu stavebních otvorů pro okna a nebo zda stavební otvory
ponechat v současné podobě. Jednoznačně zvítězila varianta
uvést tuto budovu do stavu z roku 1867. To jen podpořilo slova
paní architektky Ivety Trtílkové, která jednoznačně preferovala
variantu historickou. Při společném jednání nám říkala: „Kde
jinde v širokém okolí, když ne v Příkazích, kde je památková
- Pokračování na str. 3 -

Jan Přidal:
Štramák
Ani se to sênkô nezdá
že bês tak moc zestařêl
je to skoro jak dêž včerá,
dêžs na gruntě hospodařêl.

Grécárkê tě padávalê
jak hvězdičkê z nebe.
a tê vaše děcka
mělê rádi jenom tebe.

Kdopak bê to řekl,
že máš furô let,
dêť se pořáď štramák,
Hanák, z ruže květ.

Na polô se rodivalo,
žêto, oves, pšenica,
štěsti k tobě chodivalo
třeba plná travnica.

Tês bêl všôdê tolik známé,
dobré sedlák, hospodář,
tož si řiké „mê se mámê“,
pak se stáři nepodáš.

Mê, včêl na grônt přêcházimê,
dêž tě leta tôze rostó,
nesemê tě nárôč přáni
a kêtičkô prostó.

Rodnó svojô dědinečkô
mivals dêcky tôze rád
a s tó basó polehóčkô
na mozêce vêhrávat.

Ať tě zdravi dlôho slóži,
nohê ráno, večir běhajó,
dêť tě chráni láska Boži,
děcka jenom radost dělajó.

Jubilanti:
Září 2011
Kulatá Marie
Škrabalová Alena
Staroštíková Marie
Klimešová Marie
Klimeš Václav
Vítková Marie

91 let
85 let
80 let
80 let
80 let
75 let

Říjen 2011
Volf Jaroslav
Feigerle Josef
Javorová Anna
Prášilová Helena

80 let
75 let
75 let
75 let

A tvuj domov ze zahradó,
kdêsê dávno plné slipek,
k têmô chêběl, milé sênkô,
jenom vinné sklipek.

Rozvoz obědů v Příkazích
Obec bude v rámci pomoci pro starší, obtížně pohyblivé,
handicapované a dlouhodobě nemocné občany obce zajišťovat
rozvoz obědů do jejich bydliště. Budou rozváženy obědy jak
ze školní kuchyně, tak z kuchyně zemědělského družstva
a rozvoz bude zajišťovat paní Anička Dragounová. Pro tyto
naše spoluobčany bude rozvoz obědů zdarma. Obědy budou
rozváženy v pracovní dny pondělí až pátek.
Pro občany z Vrtova, kteří si jezdí pro obědy do střediska
družstva, bude po domluvě se zemědělským družstvem zřízeno
nové výdejní místo, ve kterém si bude možné oběd vyzvednout,
a to u paní Evy Zbořilové v obchodě u Slávky.
Ostatní občané si budou moci také objednat dovoz obědů
za úplatu, a to v ceně 15,-Kč/ 1 oběd, 25,-Kč/ 2 obědy, 30,- Kč/
3 a více obědů na 1 den.
Předpokládaný termín zahájení rozvozu obědů a zřízení nového odběrného místa je 1. září 2011. Zájemci o tuto službu se
mohou přihlásit u p. Evy Zbořilové, u p. Aničky Dragounové
nebo na Obecním úřadě. Každý zájemce musí mít dva označené
jídlonosiče na výměnu.
Obecní úřad

Počítáte výdaje?

POZVÁNKA NA ZÁŘIJOVÉ A ŘÍJNOVÉ
AKCE V NAŠÍ OBCI
ZÁŘÍ
2. 9. (pá)
3. 9. (so)
10. 9. (so)
16. 9. (pá)
17. 9. (so)
17. 9. (so)
24. 9. (so)
28.9. (st)
ŘÍJEN
8. 10. (so)
22. 10. (so)

- Už jste slyšeli o možnosti ušetřit
změnou dodavatele elektřiny nebo
plynu?
- Nevíte jak na to a nemáte rádi podomní prodejce co vás ruší,
když na to nemáte čas a náladu?
- A stálo by to vůbec za to?
- „Vždyť soused říkal, že to nestojí za těch 5 stovek ušetřených
ročně!“
- Ale co když to může být i pár tisícovek ročně? J
- Je to tak, průměrný rodinný dům může šetřit 3.000,-Kč/ročně
a více

„Škola inspirující“ – zahájení výstavy ve skanzenu (potrvá do 30. 11. 2011)
Poznávací vycházka –2. část (začátek v 9.00 hodin u školy)
Promítání nově objevených filmů z Hanáckého
venkova 30. let – ve skanzenu od 11.00 hodin
Kurs „Design permakulturní zahrady“ od 16.00
hodin – ve skanzenu (do 18. 9.)
Rolnický den – výmlat – ve skanzenu od 16.00
hodin
Sokolské vinobraní
Zájezd: Modrá, Velehrad, Buchlov. Sraz v 7.15
hodin u Hotelu Záložna, návrat kolem 22.00 hod.
Slavnostní žehnání zvoničky na Hynkově ve
14.00 hodin
Turistický zájezd do Mutěnic
9. setkání harmonikářů

Pokud Vás výše uvedených pár řádků zaujalo, tak mě
kontaktujte. Pracuji pro poradenskou firmu Optimal-energy,
kde naším cílem je vybrat každému klientovi optimálního
dodavatele na základě spotřeby a odběrného místa. Tato služba
je pro Vás zcela bezplatná!
S pozdravem
Ing. František Navrátil, energetický analytik – poradce,
Mob.: 777 946 831,
E-mail: atheny@volny.cz, www.optimal-energy.cz
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- Pokračování ze str. 1 rezervace, by se měly domy uvádět do původního stavu? Tato
budova s dlouhou a rozmanitou historií si o to vyloženě žádá.“
Stavební práce započala stavební firma pana Roberta
Mikšíka s velkou vervou a také s nezbytným stavebním prachem
okolo, bez kterého to jaksi nejde. Je to sice trochu nepříjemné,
ale při troše trpělivosti jak ze strany Vás, kteří na poštu či Obecní
úřad přicházíte, tak ze strany nás, kteří tam denně pobýváme, se
to dá vydržet. Na bourací práce pan Mikšík najal mladé kluky
převážně z Hynkova a ti se opravdu činili. Myslím, že Hynkováci
mají moc šikovné nástupce. Práce zatím pokračují podle plánu.
Jen se znovu opakuje stará známá pravda o opravách starých
domů. Když se do takového domu kopne, tak se objevují další
a další věci k opravě. Už dnes jsme rozhodnutí, že kompletně
předěláme celé topení, které je pořád zavzdušněné, rozvody
vedou po chodbách, mizerně topí a radiátory bude potřeba
přemístit pod nově vzniklá okna. Určitě tyto úpravy poznáme na
konečné faktuře za plyn.
Určitě si mnozí z Vás všimli, že se v obou částech obce
objevily nové lavičky. Tyto lavičky obci věnovala společnost
PRESBETON pana Ing. Mirko Spurného. Za tento dar bych
chtěl jménem obce moc poděkovat. Rovněž bych chtěl poděkovat
panu Jiřímu Bláhovi, který v rámci rekonstrukce sociálního
zázemí školy věnoval do zrekonstruovaných místností pěkná
nová umývadla.
Závěrem bych Vás chtěl pozvat na návštěvu do nově
otevřeného nekuřáckého salonku v naší Záložně. Má kapacitu
20 lidí a je to další pokus, jak si ty naše Příkazy a Hynkov udělat
zase o kapánek pěknější. Odněkud se vždycky musí začít! Čeká
na Vás příjemné a čisté prostředí, usměvavá obsluha a spousta
dobrot, kterou pro Vás nachystala rodina Hladíků. Určitě nic
nepokazíte, když ochutnáte skvělou ananasovou pizzu, úžasné
horké maliny se šlehačkou a lepší vídeňské kafe než vaří ve
Vídni.
Pěkný zbytek léta přeje - Jarek Sívek

Kulturní komise při Radě obce Příkazy
s panem Boleslavem Vacou vás zve na

2. POZNÁVACÍ VYCHÁZKU

Náš školní výlet

Ve středu 15. června se naše třída spolu s paní učitelkou
a třemi maminkami vypravila do Prahy na výlet. Museli jsme
brzy vstávat, abychom to všechno stihli.
První cesta vedla autobusem Příkaz na vlakové nádraží do
Olomouce, kde jsme přestoupili na vlak. Cesta vlakem do Prahy
trvala tři hodiny, ale nám uběhla docela rychle. Ve vlaku jsme
pozorovali cestu z okna a také jsme si četli knížku.
Po příjezdu do Prahy naše první zastávka vedla k soše sv.
Václava na Václavském náměstí. Pak jsme se šli podívat do
Lucerny a na Obecní dům. Protože už někteří měli i hlad, tak
jsme se šli naobědvat. Po obědě jsme se vydali na Staroměstské
náměstí, kde jsme obdivovali Pražský orloj. Bylo právě dvanáct
hodin a celé náměstí se zaplnilo mnoha turisty. Dále jsme
pokračovali na Karlův most, kde nám paní učitelka dala za úkol
spočítat všechny sochy. Na Karlově mostě bylo krásně, sluníčko
nám svítilo a lodě pluly po Vltavě. Na mostě prodávali krásné
suvenýry a obrázky s motivem Prahy. Potom jsme tramvají
jeli na Petřín, kde jsme lanovkou vyjeli nahoru na rozhlednu.
Z rozhledny jsme měli nádherný výhled na celou Prahu. Pak
jsme se vypravili do zrcadlového bludiště, kde jsme se s paní
učitelkou moc nasmáli. Odpočinuli a posvačili jsme v parku na
dětském hřišti. Ještě jsme stihli Pražský hrad, kde v sedmnáct
hodin probíhala výměna hradní stráže. Poslední památkou
Prahy byl chrám sv. Víta, který dal postavit Karel IV., chrám byl
obrovský a nádherný.
Pak už jsme jenom rychle spěchali na metro a na vlakové
nádraží, aby nám vlak domů neujel. Domů jsme dojeli
v pořádku, nohy nás sice moc bolely, ale zato jsme měli krásné
vzpomínky na výlet.
Už se těším, až se do Prahy zase jednou vrátím!!!
Alena Pěčková, žákyně 4. ročníku
Velkou oporou na školním výletě mi byly tři maminky
– Gabriela Kvapilová, Lenka Pěčková, Alena Spurná, které
nabídly svou pomoc při zabezpečování doprovodu. Za jejich
ochotu a obětavost jim patří velké díky! Taktéž si zaslouží
poděkování sestra paní Spurné, která žije v Praze a pomohla
nám s rychlejší orientací po Praze.
Karin Lakomá, tř. učitelka

v Příkazích dne 3. září 2011.
Začátek v 9.00 hod. u školy.
Předpokládaný konec ve 12.00 hod.

Letošní žně nadělaly naším zemědělcům
nemalé starosti.

Již počátkem června na den sv. Medarda u nás pršelo a to
se pak v plné míře projevilo dle známé pranostiky, „Medardova
krápě 40 dní kape“. Žel, ani na svatého Prokopa (4.7.) se to
bez deště neobešlo. Nestabilní počasí s náhlými teplotními
výkyvy a nadprůměrnými srážkami, zapříčinilo nestejnoměrné
a pomalejší dozrávání obilí, takže se do žní vyjíždělo trochu
později než jiná léta.
Ve středisku Příkazy se začínalo 24. července se sklizní
řepky ozimé na výměře 152 hektarů s výnosem 3,6 t/ha
a všechno se muselo přesušovat. Marně se čekalo na zlepšení
počasí. Jen málokterý den byl příznivý pro celodenní nasazení
kombajnů a nezbývalo než využít každou trochu vhodnou chvíli
a sklízet i za cenu zvýšené vlhkosti zrna a následně dosoušet na
sušičkách. Až teprve v druhé polovině srpna se počasí mírně
vylepšilo a mohlo se pracovat naplno.
Do pšenice, na výměře 464 hektarech a do ječmene na 342
hektarech se šlo téměř současně 27. července. Pšenice dala

7,9 t/ha, ale z 90% se musela dosoušet. Ani sladovnický ječmen
dosoušení neminulo, ale i tak sypal dost - 6,2 t/ha.
Současně s výmlatem se podařilo posbírat slámu ze 310
hektarů a uložit do 7 stohů. Slámy do velkých kulatých balíků
bylo zatím svázáno ze 150 hektarů a s úklidem slámy se nadále
pokračuje. V těchto dnech už zaseli ozimou řepku.
Obtížné žně se naštěstí i tentokrát obešly bez úrazů a je
třeba všem, co se na nich podíleli, za to poděkovat.
23. srpna to s Markem Pytlíčkem sepsal Boleslav Vaca
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Zprávy z Rady
Vážení čtenáři,
ve sloupku VÍTE ŽE Vás chceme informovat o zajímavých
věcech projednávaných Radou obce, která se pravidelně schází
každých čtrnáct dní. Vybrali jsme pro Vás ty nejzajímavější:
Rada obce schválila:
l Záměr odprodat část obecního pozemku manželům
Šmelkovým H/38, parc. č. 1449/1 a část obecního pozemku
manželům Smítalovým, H/35, par.č. 1449/1 v k.ú. Hynkov.
l Nabídku p. Radka Hrbáčka DiS, projektová činnost ve
výstavbě, Vojnice na projekční práce prodloužení vodovodního
řadu na Hynkově pro územní řízení a stavební řízení za cenu
33.000,- Kč.
l Nabídku pana Jana Bušfy ve výši 28.142,- Kč vč. DPH na
nový zabezpečovací systém Obecního úřadu.
l Výsledek výběrového řízení na akci Oprava dešťové
kanalizace v areálu hřiště Příkazy. Nejvhodnější nabídku
s nejnižší nabídkovou cenou 345.940,- Kč vč. DPH podala
společnost VK-AQUA Olomouc, spol. s r.o., Štěpánov.
l Přijetí finančních prostředků v rámci programu péče
o krajinu v roce 2011 na akci Regenerace aleje podél místní
komunikace Příkazy – Vojnice ve výši 90% uznaných nákladů
do výše podpory 95.256,- Kč.
l Výsledek výběrového řízení na rekonstrukci školní kuchyně
s vybudováním lapače tuků akce „Stavební úprava kuchyně
s vybudováním lapače tuků“. Nejvhodnější nabídku s nejnižší
nabídkovou cenou 1.224.000,- Kč,- Kč vč. DPH podala
společnost J.V.G. LIVEX spol. s r.o., Olomouc.
l Vyřazení starého, poškozeného a již nevyužitelného
vybavení kanceláří obecního úřadu.
l Cenovou nabídku na provedení přeložky el. vedení na
budově Obecního úřadu Příkazy od společnosti Elektromontáže
BLESK, s.r.o., Olomouc ve výši 49.903 ,- Kč vč. DPH.
l Stanovisko České pošty, s.p. ke stavebním úpravám budovy
Obecního úřadu a požadavek na instalaci bezpečnostních mříží
do nových oken v prostorách pošty.
l Rozpočet od ARMATMETAL Olomouc na nové topení
v kuchyni MŠ ve výši 66.934,- Kč vč. DPH.
l Zajištění rozvozu obědů pro starší, obtížně pohyblivé,
handicapované a dlouhodobě nemocné spoluobčany obce
zdarma a pro ostatní občany za úplatu 15,- Kč /1 oběd/1den,
25,-Kč/2 obědy/den, 30,- Kč/3 obědy/den. Rozvoz obědů bude
zajišťovat paní Anička Dragounová od předpokládaného termínu
1.9.2011.
l Prořezání a ošetření stromů v areálu hřiště v Příkazích
v místě plánovaného dětského hřiště.
l Podání žádosti na vyhlášení památného stromu – dubu za
kapličkou v Příkazích - Krále příkazských sečí.

Rada obce dále projednala:
l Poděkování panu Ing. Václavu Tichému ze Skrbeně za
zhotovení skleněného obrazu do kapličky na Hynkově, který
Ing. Václav Tichý nabídl Obci jako dar do nově opravené
kapličky, který pro tento účel vlastnoručně vyhotovil.
l Výzvu k podání nabídky na provozování čistírny odpadních
vod Náklo.
l Porovnání cen energií od RWE, ČEZU a společnosti
Bicorn.
l Rozhodnutí Magistrátu města Olomouce, odd. památkové
péče na Regeneraci veřejné zeleně. 1. etapa - aleje ke kapli
sv. Cyrila a Metoděje v Příkazích, která je z hlediska zájmů
státní památkové péče přípustná. Je navrženo odkácení 135 ks

Zeravu západního, urovnání terénu a provedení nové výsadby
aleje 27 ks višně Prumus fruticosa Globosa a 828 ks skalníku
Cotoneaster dammeri.
l Zřízení Mateřského centra v Příkazích v prostorách
nemovitostí obce.
l Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení MěÚ
Litovel, odboru výstavby, na novostavbu sociálního zázemí
fotbalového klubu TJ Sokol Příkazy.
l Informaci o pokrytí signálem O2, kdy na základě požadavku
Obce mobilnímu operátoru O2 na prověření možnosti zlepšení
jeho signálu obec dostala odpověď, že O2 posílení signálem
v této lokalitě neplánuje. Obec podá námitku proti zaslanému
stanovisku, která bude doložena výsledkem provedené ankety
v obci, kdy většina občanů si stěžuje na špatný signál v obci.
l Přípravu zřízení sociální a zdravotní komise při Radě obce,
která bude mít na starosti sociální a zdravotní program v obci.

Devadesátiny Záloženského domu
Při kulatých výročí Reprezenťáku (jak se běžně u nás domu
také říká) si od vzniku místního občasníku připomínáme
historické události a proměny, které se tu za léta odehrály.
Proto i dnes si alespoň ve stručnosti zmiňme,
l že byl postaven stavitelem Janem Hublíkem v letech 1919
až 1921 na místě obecního hostince pro Rolnickou záložnu
v Příkazích,
l že v průběhu stavby se zřítil strop nad restaurací a nikomu
se nic nestalo, když bylo polední klekání odzvoněno o hodinu
dříve,
l že slavnosti při jeho otevření byly rozvrženy do pěti dnů.
Začínaly ve středu 7. září a končily v neděli 11. září 1921
s odhalením sochy Svobody,
l že v prvním poschodí byly místnosti Rolnické záložny a byt
nájemce hospody,
l že ve druhém poschodí sloužily hostům hotelové pokoje,
l že z rozhledny nad střechou domu byl krásný pohled do
okolí,
l že se tu ve velkém sále dařilo ochotnickému divadlu,
koncertům a reprezentačním plesům, méně už provozu kina,
l že k společenským účelům byl využíván malý přednáškový
sál (později proměněn na kino), vinárna i vanové a sprchové
lázně,
l že od počátku zde měl a podnes má Sokol tělocvičnu se
šatnami,
l že za protektorátu v roce 1942 celý zabrán okupanty
a obsazen jako pracovní tábor pro německé dívky,
l že část restaurace byla za II. války proměněná na poštu
a potom kancelář JZD,
l že v zahradě Záloženského domu byla letní restaurace
s terasou a krásný hudební pavilon pro slavnosti a kuželna (dnes
šatny se sprchami pro hráče kopané),
l že vzadu zahrady (za Cholinkou) byl udržovaný parčík, kde
se hrávala divadla v přírodě,
l že bývalá sousední stodola, kde byla stáj pro hřebce
a zámečnická dílna údržbáře domu, byla přestavěná na letní
tančírnu s restauračním zákoutím,
l že velká část zahrady sloužila do roku 1937 výstavám
hospodářského zvířectva a potom upravena na hříště pro
kopanou,
l že v jeho těsném sousedství bylo zřízeno víceúčelové hříště
s asfaltovým povrchem,
l že v roce 1992 byla obnovená fasáda a potom instalováno
vytápění plynem,
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Co nového s kapličkou na Hynkově?
Oprava kapličky na Hynkově pokračuje podle plánu. Byla
dokončena výměna střešní krytiny a klempířských prvků, jak
na střeše, tak na fasádě. Do nové baňky na kříži byly vloženy
fotografie zachycující opravené zvony před kapličkou s občany
Hynkova, místní noviny, několik současných mincí a krátký text
o opravě kapličky.
Doufejme, že uložené předměty vydrží do příštího otevření
baňky bez větší úhony, původní listiny z doby výstavby byly
vlivem vlhka i jiných povětrnostních vlivů zcela rozpadlé. Svou
úlohu jistě sehrálo několik průstřelů baňky ze vzduchovky
nebo malorážky. Nové dveře s nadsvětlíkem jsou vybaveny
původními očištěnými a vyleštěnými mosaznými štítky a klikou,
nové okenice v patře jsou již také na svém místě. Prostor patra je
nyní od přízemí oddělen dřevěným poklopem. Štuková omítka
na fasádě by v době, kdy čtete tento článek již měla být vyzrálá
a natřena fasádní barvou a měly by probíhat dokončovací práce
uvnitř i v okolí kapličky, včetně elektrické přípojky z hasičské
zbrojnice.
Již během zařizování obnovy zvonů, a zvláště po shlédnutí
výsledku, vyplynulo, že by oprava kapličky měla být završena
nějakým důstojným aktem. Poté, co nám pan Ing. Václav Tichý
ze Skrbeně nabídl
výzdobu interiéru
svou
skleněnou
kompozicí a také
proto, abychom
vyslyšeli
přání
věřících, požádali
jsme o schůzku
nákelského pana
faráře. S ním jsme
se dohodli, že na
svátek sv. Václava,
ve středu 28.září
2011 ve 14 hodin,
provede požehnání
hy n kov s ké
kapličce.
Zveme
již
předem
všechny občany
na tuto slavnost
a doufejme, že
proběhne
ke
spokojenosti všech
a za pěkného
počasí.
I. Čepěl

l že se tu vystřídalo již 15 nájemců restaurace, z nich nejdéle
podnes rodina Vladimíra Hladíka - 35 roků,
l že o údržbu domu se už půlstoletí stará Václav Klimeš,
l že v nedávné době byl dům zapsán do seznamu nemovitých
památek.
V závěru je třeba říct, že tento dům je majetkem i chloubou
obce, který nám mnozí závidí, ale co těch starostí o plynulý
provoz obec má, netřeba připomínat.
- va -

Májový podvečer u hynkovské kapličky - vzpomínka ze třicátých let minulého
století Miroslava Peřiny st.
Podvečery v měsíci květnu probíhali tehdy docela jinak
než v pozdějších i dnešních letech. Lišily se především v tom,
že v tomto měsíci se všude na vesnicích konaly májové
pobožnosti.
Místem pro modlení, jak se běžně této pobožnosti říkávalo,
bylo u nás před křížem u kapličky. Prostor, který dnes ohraničují
řetězy, byl tenkrát mnohem větší. V té době potkat na dědině
auto byla vzácnost. Proto mohli věřící katolického vyznání, ke
kterému se hlásila velká většina našich občanů, zaujmout místo
na travnaté části obou cest, které se před křížem spojují.
Když pomalu končil den, práce ustávala, skončila i večeře.
Pak už začal obecní bubeník vyzvánět večerní klekání. Jeho
povinností bylo zvonit polední i ranní klekání – a každý pátek
odpoledne ve tři hodiny na památku ukřižování umučeného Pána
Ježíše Krista. Mimoto vyzváněním oznamoval skonání každého
spoluobčana u m í r á č k e m, a také zvoněním doprovázel
i poslední loučení a pohřební průvod přes vesnici.
Za klekání se lidé v celých skupinách s rodinou v zamyšlení
scházeli před křížem. Ustal veškerý hovor a s přicházejícími se
pokynutím hlavy pozdravovali – někteří i s mírnou úklonou . . .
Bývala to taková tichá večerní idylka k rozjímání . . .
My, klučiska, ale i holky, jsme se přestali honit a chytat
chrousty a přidávali jsme se k ostatním u kříže. Poklekli jsme na
určeném místě proto, aby nás rodiče měli na očích, takže jsme se
chovali způsobně.
Mezi tím už přišla i paní Františka Hrabalová, před
křížem se s rukama sepnutýma na prsou uklonila, poklekla
a pokřižovala. Pak povstala a uklonila se všem přítomným
a s rukama složenýma nad pasem, ovinutými růžencem, pokorně
počkala až dojdou starší i staří občané. Když viděla, že už nikdo
nepřichází, obrátila se čelem ke kříži, poklekla a pokřižovala
se. Současně s ní tak učinili všichni přítomní věřící. Poté se
začala modlit a předříkávat růženec a všichni s ní ji v modlitbě
nahlas doplňovali. Tak to pokračovalo s modlitbou až do konce,
když pak posunula poslední kuličku na růženci. Nato se všichni
pokřižovali a povstali. Potom následovala litányje loretánská
a nějaké známá mariánská píseň. Františka už pak jen všem
poděkovala za účast na bohoslužbě slovy „Pán Bůh vám zaplať“
a popřála dobrou noc.
Zároveň s ní, soused se sousedem si rukou podáním popřáli
dobrou noc a rozcházeli se k domovům . . .

Kulaté výročí TJ Sokol
V letošním roce vzpomínáme 30ti leté výročí od doby
prvního setkání s občany vesnice Zeissig v Německu a naším TJ
Sokol Příkazy, které trvá nepřetržitě až do dnešních dnů.
Podnět ke vzniku přátelských vztahů dal Olomoučan
dr. Teplý, který se zajímal o život a kulturu Lužických Srbů,
a to již od svého mládí ještě před 2. svět. válkou. Při jedné
návštěvě města Budyšína se setkal se starostou obce Zeissig,
který projevil zájem o navázání přátelských vztahů s občany
některé z vesnic na Moravě. Shodou okolností měl pan dr. Teplý
syna, který studoval gymnázium v Litovli a byl spolužákem
Vlad. Sauera z Příkaz. Tak vznikl nápad zapojit do této nabídky
občany nebo sportovce z Příkaz. Po několika návštěvách koncem
roku 1980 mě dr. Teplý přesvědčil, že ani jazyková bariéra by
neměla být překážkou ve vzájemné konverzaci, protože mluva

-5-

Lužických Srbů je slovanský jazyk srovnatelný s polštinou či
jugoslávštinou.
Při projednávání ve výboru a schválení na členské schůzi
nic nebránilo k uskutečnění této spolupráce. Stačilo si vyměnit
několik dopisů, ve kterých jsem poznal starostu obce Martina
Kaspera, který byl iniciátorem této myšlenky a s ním jsme
projednali pozvání do Příkaz. První setkání se uskutečnilo ve
dnech 26.6.-28.6.1981. tehdy k nám přijel autobus s pánským
obsazením a jen jednou ženou.
Hned v úvodních dopisem jsme si stanovili, že hlavním
obsahem návštěv bude sport, především kopaná. Proto byl
vždy kladen důraz na to, aby se zájezdů zúčastňoval fotbalový
oddíl včetně funkcionářů. Oboustranný názor byl ten, že setkání
budou apolitická a kromě kopané se budeme seznamovat se
životem občanů a kulturním děním v obci a okolí.
První návštěvu v Německu jsme uskutečnili za rok, a to
6.-8. srpna 1982. Zájezdu se zúčastnilo 46 osob, z toho 14
aktivních hráčů. Jelikož výkonnostní úroveň našich fotbalistů
byla vyšší, tak nám sportovní oddíl z Zeissigu umožnil v tomto
i v příštích setkáních sehrát utkání s výkonnostně lepšími
soupeři. Tehdy jsme byli poprvé ubytováni v domácnostech.
Od té doby vznikla pevná přátelství mezi rodinami, která se
u některých rodin přenesla na mladší generaci. V následujícím
období se uskutečňovala setkání v intervalu jednoho roku,
později po dvou letech. Výjimkou byl rok 1986, kdy v obci
Zeissig probíhaly velké oslavy od jejího založení, na které jsme
byli pozváni i s Hanáckou dechovkou Olomouc. Protože termín
těchto oslav zasahoval do rozlosovaných fotbalových soutěží,
musel se zájezd obejít bez hráčů. Namísto nich byli přizváni naši
starší členové, aby i oni poznali do jakého krásného prostředí
zajíždíme. Před každým setkáním byl stanoven program, který
obsahoval kromě sportovní také kulturní část.
S přibývajícími lety se měnila náplň ve sportovní činnosti.
Již to nebyla jen velká kopaná, ale přes malou kopanou jsme
dospěli k soutěžím určené pro starší nebo seniory. V oblasti
kulturního vyžití byl program směřován nejen na seznámení
s naší obcí, ale i v návštěvě památek v okolí. Při jedné návštěvě
Olomouce zprostředkoval Boleslav Vaca seznámení se známým
hudebním odborníkem a varhaníkem Antonínem Schindlerem.
Setkání proběhlo v kostele sv. Mořice s vysokou odbornou
přednáškou o historii tamějších varhan spojenou s hudební
ukázkou.
Na sportovní slavnosti v Příkazích v roce 1990 vystoupil
dětský pěvecký soubor z Zeissigu s velkým úspěchem. V jejich
repertoáru zazněly české lidové písně.
Při příležitosti oslav 750 let od založení Příkaz v roce 2000
vystoupil také taneční soubor rovněž se zdařilým programem.
Soubor je znám v širokém okolí Horní Lužice. Zúčastnil se
i přehlídky v USA.
Hned při první návštěvě v Zeissigu jsme poznali, že ne
všichni občané ovládají řeč Lužických Srbů. Nastaly menší
problémy, které byly řešeny prostřednictvím tlumočníků.
Z naší strany se této funkce ujal nejprve Ota Zbořil později Eda
Grutmann, Petr Bednář a Karin Lakomá. Na opačné straně to
řešili obdobným způsobem, především však přes zakladatele
setkání Martina Kaspera, který pracoval v Čechách jako novinář.
Tlumočníci fungovali jen při oficiálních projevech, v soukromí
se po několika hodinách všichni domluvili, někdy i za použití,
očí, nohou a rukou.
Naše přátele jsme oficiálně navštívili 10 krát. V menším
obsazení se cestovalo za účelem pozvání na příští sekání nebo
k sehrání turnajů v malé kopané. Samozřejmostí bylo vždy milé
přijetí a pro příští dny určen bohatý program. Z mnoha jiných
připomínám návštěvu muzea Karla Maye nedaleko Drážďan,
hl. města Berlína, výlet lodí v zatopeném lomu, projížďka

na lodičkách pro řece Sprévě, prohlídka obřího povrchového
uhelného dolu.
Pohostinnost našich ubytovatelů si pochvalovaly i osoby,
které nás doprovázely a to řidiči autobusů nebo členové
dechovky. Vzpomínám si na výrok kapelníka Hanácké hudby
Jana Lejska, který pronesl při zpáteční cestě: „V žádné zemi,
kterou navštívil jsem se nesetkal s takovou pozorností, ochotou
a příjemným ubytováním jako v tomto zájezdu.“ Také našim
hostům se v Příkazích velice líbilo. Hodnocení, které bylo vždy
při ukončení návštěvy bylo kladné.
Letos si tedy připomínáme 30 let trvání našich přátelských
vztahů. Jsme rádi za to, že jsme mohli pozvat občany z jedné
malé vesnice v zahraničí. Po politických změnách v roce 1989
jsem si myslem, že bude s přátelstvím konec. Opak byl však
pravdou. Pravidelná setkání se uskutečňovala i nadále s ještě
pevnějšími kamarádskými vztahy.
Do budoucna si lze přát, abychom se setkávali co nejdéle
a aby naši následovníci prožívali stejné příjemné zážitky, jakých
jsme měli možnost si užít my starší.
Výtah ze vzpomínek zaznamenal Jiří Hřivna

Co nového ve škole
Až budete číst tyto řádky, bude již škola plně připravena
k zahájení nového školního roku 2011/2012. Během
prázdninových měsíců došlo k opravě sociálního zařízení
a výměně oken v těchto prostorách. Chlapecké toalety jsou
laděny do modré barvy a dívčí do růžové. Vše působí velice
pěkně a příjemně a je zachován historický ráz interiéru budovy.
Žáci budou využívat také nové vybavení šaten. Každý
žák bude mít svoji uzamykatelnou skříňku a tím zamezíme
schovávání a ztrácení některých osobních věcí. Chystáme
také elektronické zavírání budovy a elektronickou žákovskou
knížku.
V březnu 2011 naše škola podala žádost a zapojila
se do programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu tzv. ,,EU
peníze školám“. Peníze na základní školy se rozdělují dle
vzorce 300 000,- + 4 300,- x počet žáků. Vzhledem k tomu,
že naše škola měla k rozhodnému datu 46 žáků, měli bychom
dostat 497 800,- Kč. Rozhodli jsme se, že tuto částku využijeme
především ke zkvalitnění výuky využíváním informačních
a komunikačních technologií ve výuce všech předmětů
a vybavení učeben novými projektory, počítači a interaktivními
tabulemi. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude také dosaženo
metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických
pracovníků, tvorbou a následným používáním nových
metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce.
Naše škola, tak jako každý rok, v dubnu pořádala sběr
odpadového papíru. Letos jsme si připsali na svůj účet krásnou
částku 11 646,- Kč. Zapojili jsme se také do nového projektu
s názvem ,,Ukliďme si svět“, ve kterém jsme získali 2. místo
v republice a vydělali 13 650,- Kč. Oba tyto výnosy budou
použity na zakoupení keramické pece, která bude využívána jak
ve výuce, tak v zájmové činnost žáků. Chtěla bych všem rodičům
a spoluobčanům, kteří se na sběru papíru i elektrospotřebičů
podíleli, moc poděkovat a věřím, že naše spolupráce bude
nadále úspěšně pokračovat.
Ne jenom ve škole, ale i ve školce mohou děti používat nově
zrekonstruované toalety. A co teprve školní kuchyň. Ta dostala
úplně nový kabát. Začínalo se opravou odpadních vod, přes
výměnu podlah, obkladů a oken. Díky rozhodnosti a obětavosti
vedení obce se udělal za dva měsíce kus práce.
Mgr. Vacová M.

-6-

Hanácký skanzen zaplnily mikrofony
olomouckého rozhlasu
V sobotu dopoledne 27. srpna t.r., v rámci celoročního
projektu „Moravský rok“ Českého rozhlasu Brno, Olomouc
a Ostrava, se přímým přenosem vysílaly ze skanzenu v Příkazích
„Hanácké dožínky“. Již v pátek odpoledne se sem stěhovala
z Olomouce rozhlasová technika i s přenosovým vozem, aby se
mohlo ráno vše v klidu k vysílání připravit. Ani tropické teplo
posledních dnů neodradilo zájem veřejnosti a po osmé hodině se

dvůr skanzenu zaplňoval četnými návštěvníky. Pravděpodobně
proto, že nic podobného tu ještě k vidění nebylo. Současně
přijížděli účinkující – Hanácká mozeka Klas, Mužský pěvecký
sbor Rovina - a další pozvaní hosté, aby to dle scénáře a režie
Michala Bureše a pomoci produkční Jindřišky Zornové dobře
klapalo. Přesně v 10,05 hodin to začínalo. Známá moderátorka
Zora Ježková s reportérem Alešem Spurným vše citlivě slovem
provázeli a střídavě hosty uváděli u mikrofonů. V průběhu

135. výročí oslav SDH Příkazy
Dne 5.7. za doprovodu dechové hudby Nákelanka proběhlo
kladení věnců u místní kapličky, kde následovala hodová mše
svatá za padlé a zemřelé hasiče.
Dne 9.7. v 10 hod. dopoledne se uskutečnila slavností
výroční valná hromada, na kterou byli pozváni členové
z okolních sborů, zástupci OSH Olomouc a starosta obce
J. Sívek. Po přečtení zprávy starosty sboru K. Šmoldasem,
převzali někteří naši členové ocenění za aktivní činnost ve
sboru.
Odpoledne prošel průvod vesnicí za účasti hasičů, mladých
hasičů, myslivců, Pantle, sokolů a sokolek z Nákla, které po
průvodu zpestřily program svým vystoupením. Poté vystoupili

vysílání byla posluchačům rozhlasu vyhlášená telefonická
soutěž s otázkou „Jak se po hanáckê řekne pšenice a jak žito“?
S odpovědí se ohlásilo necelých 50 posluchačů, z nichž 2/3 jich
odpovědělo správně - z těch 4 vylosovaní šťastní výherci si
vyzvednou v olomouckém rozhlase pěkné ceny. Ve 12,00 hodin
vysílání skončilo.
také mladí hasiči a veteráni ze Skrbeně se svou historickou
stříkačkou. Po celé odpoledne k tanci a poslechu vyhrávala
dechová hudba Nákelanka. Děti si zaskotačily na trampolíně.
V průběhu oslav bylo zajištěno bohaté občerstvení. Po celý den
bylo krásné počasí a všichni, kteří přišli, se dobře bavili.
Večer nastoupila skupina Asteor, která hrála do pozdních
ranních hodin.
Děkujeme myslivcům, Pantle, sokolům a sokolkám, kteří
podpořili náš průvod a ostatním hostům, kteří na naše oslavy
přišli.
Je ale veliká škoda, že na takové i jiné akce chodí stále méně
lidí.
Š.L.
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2. místo – Ukliďme si svět
Ve druhém pololetí školního roku jsme se zapojili do
projektu „Ukliďme si svět“, projekt na podporu zpětného odběru
elektrospotřebičů pro školy, pořádaný kolektivním systémem
ELEKTROWIN.
I přesto, že jsme do projektu vstoupili až ve druhé polovině
čtvrtého ročníku, podařilo se nám sesbírat 5630 kg vysloužilých
elektrospotřebičů, což představuje 39 kusů chlazení, 40 kusů
velkých spotřebičů a 12 kusů bagů s malými spotřebiči. Toto
úctyhodné množství nás vyhouplo až na krásné 2. místo
v množství sebraných kilogramů v přepočtu na žáka a na
4. místo v celkovém množství sebraných spotřebičů v celé České
republice (v kraji to představuje v obou kategoriích 1. místo).
K tomuto výsledku jste nám přispěli i Vy, spoluobčané, za
to vám moc děkujeme a těšíme se na další spolupráci ve školním
roce 2011/2012.

Poděkování si zaslouží i Obecní úřad, který nám vyšel vstříc
a pomohl nám zabezpečit svoz velkých spotřebičů od občanů na
školní dvůr.
Velkou práci odvedli i žáci 4. ročníku, kteří mi pomáhali
s plněním doprovodných úkolů, za něž se nám připisovaly další
kilogramy navíc.
Díky tomuto umístění zažili žáci, nejaktivněji zapojeni do
sběru, den plný her a zábavy v Šiklově mlýně, kde se konalo
slavnostní vyhlášení. Což byla jedna z odměn, která nás čekala.
Za odevzdané spotřebiče jsme obdrželi 13 650 Kč a v hodnotě
3 000 Kč jsme si mohli vybrat sportovní vybavení do školy.
Neboť si myslím, že pokud se bude dařit i v příštích
ročnících, bylo by škoda, takto získané peníze, nevyužít při
investici, která by byla prospěšná nejen nám, ve škole, ale i Vám,
proto jsem přišla s návrhem použít tyto finance na pořízení
keramické pece.
Mgr. Karin Lakomá, koordinátorka projektu
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