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Občasník pro Příkazy a Hynkov

Vážení spoluobčané,
prožíváme poslední dny tohoto roku. Někdo se zamýšlí
nad uplynulými měsíci, jiný se zase dívá spíše do budoucnosti.
Většina z nás se však určitě těší na konec roku, s ním spojené
nejkrásnější svátky a hlavně na těch několik dnů volna, které
zpomalí náš běžný, mnohdy příliš uspěchaný krok.
Advent jsme společně zahájili setkáním při rozsvěcování
vánočního stromu. Přesněji řečeno, na Hynkově jsme rozsvítili
jen malý stromeček, který ještě musí do pořádného stromu pár
metrů dorůst. Místo pořádného vánočního stromu jsme tam
letos rozsvěcovali opravenou a světelným řetězem nazdobenou
kapličku. V Příkazích jsme společně s kulturní komisí, v rámci
zachování této tradice, museli nejdříve vybrat nový vánoční
strom. Ten původní uschnul a tak jsme vybrali k nazdobení
nový stříbrný smrk o pár desítek metrů dál. O tu správnou
předvánoční atmosféru se po oba večery postaraly děti z naší
školy, které společně se svými vyučujícími nacvičili moc
pěkné vánoční pásmo. Slavnostní nádech večeru v Příkazích
dodalo vystoupení souboru Schola z Drahanovic. O báječné
občerstvení se na Hynkově postarali místní hasiči, v Příkazích
pak rodina Škrabalova a Hladíkova. Věřím, že i když už bylo
trochu chladno, tak nikdo z těch kdo přišli nelitoval a domů
odcházel s pocitem dobré nálady, která zde panovala. Bylo to
příjemné sousedské popovídání. Pokud dožijeme ve zdraví, tak
zase za rok u rozsvíceného vánočního stromu, či kapličky na
viděnou.
Možná Vás bude zajímat, že asi před měsícem podala obec
Příkazy žádost o dotaci na pročištění melioračních kanálů
v Sečích. Celková délka těchto kanálů je něco přes tři kilometry.
V rámci dotačního titulu by mohlo také dojít k opravě propustků,
kterých je celkem sedm. Meliorační kanály podle pamětníků
kdysi fungovaly velmi dobře a odváděly přebytečnou vodu
z celých Sečí. Dnes jsou zanesené bahnem a listím, mnohde
v nich rostou stromy a voda jimi odtéká nedostatečně. Celý les
je podmáčený, jsou zde četná líhniště komárů, mnohé vzrostlé
stromy vlivem podmáčení padají a ty malé špatně rostou a nebo
po pár letech odumírají. Podání této žádosti předcházelo jakési
úřednické kolečko na Magistrátu města Olomouce, kde nám
vyšli v rekordně krátkém čase vstříc a žádost se podařilo podat
v termínu, byť času pro podání mnoho nebylo. V tomto kole
žádostí o dotace jsou úpravy meliorací bodově zvýhodněny,
tak snad to dobře dopadne. Míra dotace je 95 % z uznatelných
nákladů z částky bez daně z přidané hodnoty, která je v tomto
případě 20 %. Výsledek budeme vědět v květnu příštího roku.
Pokud bychom snad na tuto dotaci nedosáhli, tak budeme mít
alespoň všechna potřebná povolení k tomu, abychom příští zimu
mohli postupně zahájit čištění těchto melioračních kanálů a až
počasí dovolí, tak také opravu poškozených propustků.
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Leden - únor 2012

Až pojedete za dálnici směrem na Vojnice, tak si můžete
povšimnout nově dosazené třešňovo-švestkové aleje. Náklady
na tuto výsadbu činily 108.000,- Kč, přičemž 90% z této částky
nám přispěla Agentura pro ochranu přírody a životního prostředí. S podáním žádosti o dotaci nám pomáhal pan Ing. Libor
Tandler, který v Příkazích opravuje dům a před Vánoci se má
společně se svou rodinou k nám nastěhovat. V realizaci těchto
jednostranných liniových výsadeb podél polních cest bychom
chtěli pokračovat i v budoucnu. Další výsadbu plánujeme podél
Haťové cesty a to v místě, kde dnes stojí přestárlá topolová
alej. Na základě znaleckého posudku, který hodnotil výtěžnost
dřevní hmoty z těchto topolů, provedeme výběrové řízení na firmu, jenž si tyto topoly od obce odkoupí, provede pokácení
a odveze kmeny. Zbylé haluze bychom nabídli místním občanům na topení. Více informací o tom, jak to bude probíhat se
dozvíte okolo 20. ledna příštího roku. Do té doby bychom chtěli
mít hotovo výběrové řízení na kupce topolů. Drobné větve
a chrastí budou nabídnuty za odvoz ke štěpkování. Pařezy po topolech budou vyfrézovány a celý prostor uklizen. Místo původních topolů bychom chtěli pomocí dotačního titulu z již
zmiňované agentury vysázet dubovou alej. Ještě drobnou
zmínku o kvalitě topolů podél Haťové cesty. Podle znalců jsou
tyto topoly přestárlé, nemocné a již dávno měly být nahrazeny
novou výsadbou. Ve stejném stavu je také topolová alej podél
melioračního kanálu, který lemuje Seče směrem od Nákla. Bylo
nám doporučeno, abychom také tyto topoly pokáceli a nahradili
novou výsadbou. Pro mne byla velmi zajímavá informace od
správců zdejšího polesí, že nové kultivary topolů jsou do Sečí
výbornou alternativou. K těžbě jsou vhodné během asi 30 let
a co do výtěžnosti jsou na tom lépe než duby, které dorůstají
těžební dospělosti za více než 100 let. Pokud by měli vlastníci
lesních pozemků v Sečích zájem, tak můžeme domluvit
setkání se zástupci Lesů České republiky, kde se dozví o dané
problematice mnohem víc.
Původně jsem dnes o opravách Obecního úřadu již psát
nechtěl. Ovšem pak jsem usoudil, že o situaci, která zde nastala
v rámci dalších oprav, byste měli
být informováni. Při opravách
obřadní síně bylo zjištěno, že
strop, jehož rozpětí je skoro osm
metrů je velmi prohnutý a trámy do
značné míry napadené červotočem.
Jenom připomenu, že budova je
z roku 1867. Povolali jsme statika,
ten provedl ohledání na místě
a poté propočet. Výsledkem tohoto
posouzení bylo konstatování, že
strop je v havarijním stavu a musí
- Pokračování na str. 3 -
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ADVENTNÍ KONCERT
V neděli 27. 11. 2011 jsme se v Příkazích sešli v 16 hodin
v kapličce sv. Cyrila a Metoděje na adventním koncertě.
Žáci naší základní školy předvedli ŽIVÝ BETLÉM, který
s nimi nacvičila paní učitelka Mgr. Eva Zvěřová. Po nich nám
nezapomenutelné chvilky při nádherných adventních melodiích
poskytla Schola Drahanovice se svojí dirigentkou Jiřinou
Janečkovou. Po koncertu jsme v jejich podání vyslechli ještě
několik vánočních koled a pana starostu, který nám krátce
připomenul, čeho jsme letos v obci dosáhli, pozval na další
připravované akce a rozsvítil světla na stromě u školy. I zde
bylo připraveno občerstvení u Škrabalů a Hladíků pro četné
posluchače a návštěvníky nejen z Příkaz, kteří se pobavili
a odcházeli spokojeni dlouho po rozsvícení nových světýlek.

Dostaveníčko harmonikářů rozezpívalo
příkazský sál již po deváté.
Podzim a setkání harmonikářů už k sobě u nás tradičně
patří. To bylo vidět i v sobotní odpoledne 19. listopadu 2011
na příkazské návsi, když se sjížděla auta s harmonikáři, jejich
přátel a známých se všech koutů Moravy, Čech i Slovenska.
Mnozí z nich k nám nepřijeli poprvé, aby svou účastí a pěknou
písničkou potěšili návštěvníky tohoto setkání. 29 lidových
hudebníků vítal a děkoval zcela zaplněný sál srdečným
i zaslouženým potleskem.
V programu, jenž opět „po hanáckê“ uváděla Marie
Nováková, zazněly většinou známé písničky, které si lidé
rádi spolu s nimi zazpívali. Odpoledne plné hudby a zpěvu se
protáhlo až do samého večera.
Na závěr vystoupili všichni muzikanti společně, aby zahráli
Hašlerovu „Písničku českou,“ za kterou se děkovalo ve stoje
nekonečným potleskem se žádostí o Vackovu „Zůstaň tu s námi,
muziko česká“ i s přáním na shledanou za rok na X. setkání.
Oblíbenou akci každoročně připravují naši harmonikáři spolu se
Seniorklubem a Kulturní komisí při Radě obce Příkazy.
-va-

Rozsvícení vánočních stromů
proběhlo v příjemném podzimním počasí na Hynkově
v sobotu 26. 11. 2011, kde se rozzářila i světýlka na opravené
kapličce za přítomnosti většiny občanů Hynkova, několika
turistů z Příkaz. Zhlédli vystoupení hynkovských dětí připravené
paní učitelkou Mgr. Evou Zvěřovou a po krátké promluvě pana
starosty Ing. Jaroslava Sívka zatleskali nové krásné adventní
výzdobě i práci, jež tomuto okamžiku předcházela. Ocenili
i občerstvení místních hasičů.

Neděle se Stříbrňankou
V neděli 11. 12. 2011 se v sále hotelu Záložna v Příkazích
sešlo téměř 300 hudbymilovných diváků místních, ale
hlavně z blízkého i vzdálenějšího okolí, na koncertu dechové
hudby STŘÍBRŇANKA. Byl to koncert sváteční – složený
z nádherných vánočních melodií různých národů. Pro mnohé
posluchače, kteří odcházeli se spokojeným úsměvem, byl
prvním – nyní již rozbaleným vánočním dárkem.
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Jubilanti:
Leden 2012
Borůvka Jan
Procházková Eva
Kleczková Jarmila
Vočka Miloslav

75 let
70 let
70 let
70 let

Únor 2012
Dostálová Vlasta
Škrabalová Jiřina
Hojný Josef
Vysloužilová Marie

85 let
75 let
70 let
70 let

- Pokračování ze str. 1 být nahrazen novým. To nám trochu navýší rozpočet na
opravu, ale v tomto případě nemáme na výběr. Strop bude
zhotoven z přímopasých vazníků, zateplen a zespodu potažen
sádrokartonem. Na druhé straně nám náhoda pomohla v rámci
oprav horního patra také pár korun ušetřit. V knihovně, kde bylo
na podlaze položeno linoleum jsme po jeho srolování objevili
staré parkety. Ty pan Robert Fiala precizně vybrousil, zatmelil
a natřel přírodním olejem. Vypadají báječně. Až navštívíte
knihovnu, tak sami můžete posoudit.

Vítání dětí
V neděli dne 11.12.2011 se konalo v klubovně hotelu
Záložna slavnostní vítání dětí. Do svazku obci Příkazy byly
zapsány tyto děti:
Ondřej Hejtman
Patricie Vašutová
Amálie Šnofláková
Eliška Chybíková
Adriana Mouralová
Terezie Zapletalová
Anna Pavlíčková
Ondřej Hymr

Ze zpráv o činností místních organizací
v r. 2011 nám zatím došla jen jediná
- ze Seniorklubu
V tomto roce jsme se opět scházeli pravidelně každou
středu a členská základna zůstala jako v minulém roce - kolem
50ti členů. Naše činnosti byla velmi pestrá - však posuďte sami:
V lednu:
1.1. se nás opět několik zúčastnilo novoročního výstupu na
Kosíř - Vitásková Jana, Fišara Lubomír, Hřivnová Ludmila
a Davidová Miroslava.
5.1. první sousedské posezení v roce za přítomnosti pana
starosty obce ing. Jaroslava Sivka a místostarosty pana Josefa
Škrabala.
12.1. cestopisná beseda při videu s ing. Milošem Coufalem
z jeho zájezdů po Francii (Werdnice), Rumunsku (Brašov)
a Skotsku (Edinburg), něco z Olomouce a lesa u Radikova.
19.1. výroční členská schůze
26.1. velmi zajímavá beseda s olomouckými sokolníky s panem
Majtnerem a jeho kolegyní s ukázkou dvou jejich sokolů.
20.1. zájezd do divadla v Olomouci - balet LOUSKÁČEK
V únoru:
2.2. připomínka některých akcí z našeho videoarchívu.
9.2. video z průběhu oslav 25. výročí založení Seniorklubu
16.2. beseda s Jánem Kadlecem o technických památkách
a jiných zajímavostech litovelského mikroregionu
23.2.zajímavá beseda s paní RNDr. Dinou Štěrbovou o stavbě
české nemocnice v horách Pakistánu ve výšce 3.000 m
26.2. účast na Seniorské plese v Horce nad Moravou

Závěrem, bych chtěl všem, kteří se přičinili během
právě končícího roku o to, aby obě části naší obce byli zase
o něco upravenější moc poděkovat za čas a úsilí, které museli
vynaložit.
Zvláštní uznání a poděkování bych chtěl udělit všem členům
Rady obce Příkazy. Rada obce se schází pravidelně každých 14
dní a trvá vždy několik hodin. Krom toho si každý ze členů
Rady odnáší s sebou spoustu úkolů na kterých pak dále pracuje
ve svém volném čase.
Vážení spoluobčané,
přeji Vám jménem všech Zastupitelů obou částí obce
Příkazy šťastné, veselé a radostné Vánoce, hodně zdraví
a spokojenosti v roku, do kterého brzy vstoupíme.
Jarek Sívek

V březnu:
2.3. beseda s RNDr. Jiřím Prudkým o vesmíru, hvězdách
a slizkých ufonech
8.3. úklid sálu s přípravou na ples
9.3. vzpomínka s oslavou na MDŽ
12.3. byl náš X. SENIORSKÝ PLES
16.3. sousedské posezení s hodnocením plesu
21.3. zájezd do divadla v Olomouci - činohra NĚCO ZA NĚCO
23.3 cestopisná beseda při videu s ing. Milošem Coufalem
z jeho zájezdů do Francie (Provans - Avignon, Arles a Baud),
Itálie (Vicenza a Padova) a Chorvatska (Plivnice a Beograd)
26.3. se nás několik zúčastnilo Josefovské zábavy v Křelově
30.3 učitelka ZŠ Mgr. Karin Lakomá ukazovala zdobení
velikonočních vajíček bavlnkami
V dubnu:
2.4. jarní brigáda na úklidu kolem sochy Svobody, u zábraňského
i vrtovského kříže, které se zúčastnili tito členové: Zdenek
a Marie Prázdných, Lakomá Eva, Spurná Marie, Hřivnová
Ludmila, Krylová Marta, Krčmářová Františka, Majtnerová
Zdena, Lakomá Karin, Mikolajczyková Božena, Davidová
Miroslava, Vysloužilová Marie, Holáníková Růžena, Borůvková
Růžena, Vitásková Jana, Hojná Charlota, Večeřová Dana,
Mouralová Edita s dcerou Evou. Také na Hynkově provedli jarní
úklid manželé Vachutkovi.
6.4. promítání videa z letošního X. seniorského plesu
9.4. setkání seniorů ve Velkém Týnci - se zúčastnily 2 naše
členky 11.4. velikonoční výstavu v Samotiškách navštívilo 9
našich členů
13.4. na exkurzi muzea v Cholině nás bylo 13 členů a moc se to
všem líbilo
20.4. zemřelého herce Ladislava Lakomého, rodáka z Náměště
na Hané vzpomínal Boleslav Vaca při videu „Terezské údolí“
27.4. beseda s paní obvodní lékařkou doktorkou Danielou
Hiklovou o nemoci štítné žlázy a cukrovce
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- Pokračování ze str. 3 V květnu:
4.5. sousedské posezení při videu „Kolem kolem Olomouce“
11.5. zakončení našich středečních posezení s oslavou Dne
matek a pohoštěním - hospoda ohřála uzenou kýtu a ke kávě
upekla Dana Večeřová rolády. Schválil se příspěvek 500,- Kč
Sokolu Příkazy na pořádání Dne dětí.
21.5. účast na procházce obcí s Boleslavem Vacou - směr Vrtov
18.5. exkurze muzea v pevnůstce Fort XVII. v Křelově - se
zúčastnilo 20 členů - vstupné 50,- Kč zaplaceno z fondu klubu
25.5. zájezd do divadla v Olomouci na muzikál - SUGAR („NĚKDO TO RÁD HORKÉ“)
V červnu:
1.6. sousedské posezení
8.6. sousedské posezení
9.6. zájezd do Východních Čech: Vamberk (muzeum krajek
s krajkářskou školou), Doudleby (zámek), Častolovice (zámek)
15.6. sousedské posezení
18.6. naše Kopretinky cvičily na slavnosti k 100. výročí Sokola
v Troubelicích
22.6. sousedské posezení
27.6. předhodového úklidu kapličky se zúčastnily: Vysloužilová
Marie, Večeřová Dana, Vitásková Jana, Krylová Marta, Davidová
Miroslava, Prázdná Marie, Sirotková Marta a Vacová Božena
29.6. sousedské posezení
V červenci:
4. 7. pečení vdolečků na pohoštění po skončení hodové mši
svaté
13.7. sousedské posezení
20.7. sousedské posezení
27.7. cyklistický výlet do Litovelského Pomoraví směr Hynkov
na Loveckou chatu v Horce a zpět s prohlídkou odchovny
bažantů lesníka pana Čeloucha, kde má jeho syn nádhernou
sbírku kaktusů. Cestou nás Boleslav Vachutka seznámil
s různými lávkami přes Moravu, ukázal kam teče potok
Cholinka i místo u Tří mostů. Na chatě bylo malé osvěžení.
V srpnu jsme se připravovaly na olympiádu do Skrbeně
V září:
3.9. účast na procházce obcí s Boleslavem Vacou – směr
Zábraň
8.9. zájezd do divadla v Olomouci na muzikálu LIMONÁDOVÝ
JOE
10.9. úspěšná účast na I. seniorské olympiádě ve Skrbeni
14.9. na prohlídce Arcibiskupského paláce v Olomouci nás bylo 25
21.9. cestopisná beseda s ing. Milošem Coufalem
28.9. společná účast na znovuoživení kapličky na Hynkově
V říjnu:
5.10. sousedské posezení s poslechem rozhlasového pořadu
„Hanácké dožínky“ ve skanzenu v Příkazích - I. část
8.10. Mezinárodní den seniorů s oslavou ve vinárně Zálož. domu
12.10. sousedské posezení s poslechem II. časti „Hanáckých
dožínek“ ve skanzenu
19.10. cestopisná beseda MUDr. Ivany Spurné a Evy Zbořilové
z dovolené v Mexiku
26.10. sousedské posezení při videu Folklorního Magazínu
V listopadu:
2.11. vzpomínka s Boleslavem Vacou na paní Boženu Langovou
při 110. výročí jejích narozenin
7.11. podzimní úklid v kapličce - účast: Fišara Karel, Večeřová
Dana, Vacová Božena, Krylová Marta, Lakomá Eva, Spurná
Marie, Majtnerová Zdena, Vysloužilová Marie a Františka
Krčmářová

9.11. beseda s paní Knolovou z Olomouce o čajích Jižní
Ameriky s ochutnávkou
16.11. posezení při videu Galapágy
23.11. beseda s Mgr. Ševčíkem o domácím násilím - velmi
dobrá
27.11. na Adventním koncertě v kapli s rozsvícením vánoč.
stromu
29.11. zájezd do divadla v Olomouci - opera NÁPOJ LÁSKY
30.11. cestopisná beseda s manželi Souralovými - Portugalsko
V prosinci:
7.12. Mikulášské posezení s dětmi Mateřské školky a nadílkou
14.12. cestopisná beseda s ing. Milošem Coufalem
21.12. předvánoční Černá hodinka s Boleslavem Vacou
28.12. Silvestrovské posezení ve vinárně s občerstvením Na
závěr chci všem poděkovat za spolupráci, do nového roku popřát
hodně zdraví a těm, kdo váhají přijít mezi nás připomenout, že
každého rádi přivítáme.
A kdo z občanů máte zájem o Hanácký kalendář 2012, můžete si
jej u nás zakoupit za výhodnou cenu 50,- Kč.
-Miroslava Davidová-

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 nabídku společnosti Machovský mapy, s.r.o., Velký Týnec,
na značení cyklostezky v k.ú. Hynkov v ceně za 5.000,- Kč bez
DPH
l uzavření smlouvy se společností ENVI Agentura Trunda
s.r.o., Olomouc, která za obec Příkazy podá žádost o dotaci
na akci „ Energetická úspora pro objekt MŠ v obci Příkazy“
v termínu nejpozději do 30.03.2012 za cenu celkem 60.000,- Kč
bez DPH,
l zprávu o průběhu vyřizování žádosti o dotaci na akci
„Rekonstrukce melioračních příkopů včetně souvisejících
objektů upravujících vodní režim v lužním lese Seče v Příkazích“
se spoluúčastí při realizaci ve výši 5%. a nabídku na projekční
práce pro přípravu projektu ve výši 17.650,- Kč od Ing. Václav
Šváb, Šumperk
l uzavření Mandátní smlouvy s Ing. Annou Konečnou,
Olomouc, odpovědným zástupcem obce jako provozovatele
kanalizace pro veřejnou potřebu v obci
l zadání vyhotovení projektové dokumentace na vybudování
vodovodního řádu na Hynkově v ulici od cesty na Horku po
novostavbu p. Kvítka
l smlouvu o nájmu nebytových prostor v suterénu MŠ mezi
obcí a panem Mgr. Zbyňkem Vlkem, kancelář 18 m2 a sklad
o výměře 7,5 m2, roční nájemné ve výši 10.200,- Kč
l výši pronájmu v prostorách MŠ dle znaleckého posudku ve
výši 626,- Kč/m2 a výši pronájmů v suterénu budovy za cenu
400,- Kč/m2
l uzavření servisní smlouvy s firmou ROOT Litovel na
pravidelnou vzdálenou servisní kontrolu za cenu 300,- Kč
měsíčně bez DPH
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l žádost p. Hladíkové Blaženy, nájemce, o povolení veřejné
hudební produkce ve vinárně Záloženského domu o sobotách
v době od 20,00 hod. do 03,00 hod. ve čtrnáctidenních
intervalech.
l žádost ZD Unčovice s výstavbou bioplynové stanice ve
středisku Příkazy. Vzájemné vztahy mezí Obcí Příkazy a ZD
Unčovice budou v souvislosti s výstavbou bioplynové stanice
ve středisku Příkazy řešeny Smlouvou o spolupráci, ve které
se ZD Unčovice zaváže vybudovat příjezdovou komunikaci
do střediska družstva mimo zastavěnou část obce a poskytovat
pravidelný finanční příspěvek do rozpočtu obce např. formou
levné el. energie pro veřejné osvětlení, nebo finanční příspěvek,
vztažený k výkonu bioplynové stanice.
l záměr obce pronajmout I. patro budovy Mateřské školy
v Příkazích pro rehabilitaci, ordinaci praktického lékaře a zubní
ordinaci od 1.1.2012. Cena pronájmu činí 626 Kč za 1Kč/m2
a rok. Nebytové prostory budou pronajaty pouze tomu, kdo
bude v pronajatých prostorách i nadále provozovat ordinaci
praktického lékaře, při zachování dnešní kvality a ordinačních
hodin a rovněž bude nadále provozovat rehabilitační služby.
Nový provozovatel se rovněž zaváže zajistit minimálně 1x do
měsíce ordinační hodiny praktického lékaře v části Hynkov
s výhledem zde otevřít ordinaci. Obec pro tyto účely zajistí
prostory, které novému provozovateli pronajme za cenu 1 Kč/
rok.
l záměr obce pronajmout Hotel Záložna v Příkazích - vinárnu,
restauraci a venkovní zahrádku při zachování či zlepšení
dosavadní úrovně provozu a dodržování zákazu kouření během
obědů.
l prodloužení platnosti nájemních smluv u bytů v bývalé
škole na Hynkově od 1.1.2012 do 31.12.2012.
l cenovou nabídku Ing. Stanislava Loserta na zpracování
žádosti o dotaci na nový územní plán obce Příkazy z dotačního
titulu POV Olomouckého kraje za cenu 10.000,- Kč bez DPH
l složení SPOZu od 1.1.2012 - Mgr. Vacová Miroslava
- předsedkyně, Dragounová Anna, Čepělová Iva, Hrubá Eva,
Dostálová Alena, Bartoňková Hana
Rada obce dále projednala:
l přípravu podkladů pro vypsání výběrového řízení na
projektovou dokumentaci, která by řešila vybudování chodníku
podél krajské cesty Olomouc-Litovel. První úsek by byl
od ukončení chodníku u sladovny směrem k autobusovým
zastávkám u vlakového nádraží až po váhu. Druhý usek by byl
od autobusové zastávky na Vrtově k Požární zbrojnici, rozdělený
na dvě etapy (první podél silnice a druhý ke zbrojnici)
l přípravu na závěrečnou kontrolní prohlídku opravy sídla
Obecního úřadu v Příkazích, která proběhla dne 25.11.2011
l zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2011,
který provedl Krajský úřad Olomouckého kraje dne 23.11.2011.
Výsledek dílčího přezkoumání: Při dílčím přezkoumání
hospodaření Obce Příkazy za rok 2011 nebyly zjištěny chyby
a nedostatky.

Vzpomínka na našeho rodáka
při výročí leteckého neštěstí
Letos uplyne již 60 let od jediné letecké tragédie v blízkém
okolí našeho města, z četných nouzových přistání bylo
nejpozoruhodnější to u Černých Voděrad, kde nouzově přistál
23.12.1954 maďarský dvoumotorový dopravní LI-2 (sovětské
licence DC3) při letu Budapešť-Praha pro nedostatek pohonných
hmot, kde se naštěstí zranil pouze 1 cestující.
Ale vraťme se do Malinového lesa, kde se 12.11.1951 zřítil
cvičný jednomotorový prototyp letounu XLE-110. Oba letci
zalétávajícího oddělení továrny AERO Vysočany – technik
Ing. Božetěch Dubový (1919) z Prahy-Bubenče a pilot Karel
Vaněk (1906) z Prahy Kobylis – zahynuli!
Jeden z nich byl účastník západního čs. odboje za naši
svobodu a demokracii. Letecký Ing. Božetěch Dubový se
narodil 19.10.1919 v rodině zubního lékaře v Příkazích
u Olomouce. Po okupaci naší republiky nacistickým Německem
odešel jako mnoho našich mužů dobrovolně bojovat na západ se
zbraní v ruce proti okupantům. V Paříži byl 2.3.1940 odveden
jako vojín a zařazen 6.3. do čs. branné moci k 6. baterii
1. dělostřeleckého pluku. Jeho účast ve francouzské válce nebyla
potvrzena, ale oba dva naše pěší pluky se zúčastnily v červnu
1940 ústupových bojů v posledních dnech války, čestně obstály
při hájení přechodu na Loire a Mamě, kde často ustupovaly naše
jednotky jako poslední. Ve dnech 19.-23.6. ustoupily 300 km
až na pobřeží Středozemního moře do přístavu Sete a Port
Vendres. Po kapitulaci Francie se kolem 4000 našich vojáků
evakuovalo do Velké Británie, aby zde pokračovalo v boji proti
hitlerovskému Německu, které obsadilo většinu Evropy.
B. Dubový připlul do Anglie 7.7.1940 na lodi Viceroy of
India a byl přiřazen k 1. čs. smíšené brigádě (1. dělostřelecký
oddíl, 2. baterie), která zde byla postavena ze zbytků čs. divize
z Francie, a připravovali se k obraně Anglie, která se ubránila
v legendární letecké bitvě, kde se významně podíleli naši piloti
u 310. a 312. čs. stíhacích perutí RAF-Královského letectva.
B. Dubový byl v roce 1943 už v hodnosti rotného.
Absolvoval tankový kurz ve Fainbrough a důstojnickou školu
dělostřelectva v záloze v Moreton Hall a také parakurz ve
Skotsku, protože stát se parašutistou bylo tehdy otázkou cti!
1.9.1943 vznikla čs. samostatná obrněná brigáda pod velením
generála Aloise Lišky (1895-1977). Součástí brigády se stala
naše legendární jednotka-čs. pěší prapor 11., který první bojoval
s nacisty a fašisty na středním východě hlavně v severoafrickém
Tobruku (Tobrucké krysy) s velitelem, plukovníkem Karlem
Klapálkem (1893-1984).
Britské velení odmítlo pro nedostatečné zajištění doplňovacích stavů nasadit čs. brigádu do invaze v Normandii 6.6.1944.
Teprve na podzim se přeplavily do Francie u Aromanches, kde jí
svěřilo blokování německé posádky v severofrancouzském přístavu v Dunkerque. Němci v okolí přístavu vyhodili do vzduchu
hráze a zaplavili mořskou vodou polovinu předpolí přístavu.
Naši na tuto zemi „nikoho“ vnikali po hlídkách na plochých člunech. Suchý terén byl samozřejmě zaminován a zesílená obrana
v betonových bunkrech. Německá posádka měla k obraně připraveno 12000 mužů, 3 ponorky, 120 děl a rakety, vše pod velením víceadmirála Friedricha Frisiuse.
V naší brigádě bojovalo 6200 našich vojáků, 3200 Francouzů a 2000 Britů. K tomu měla 300 tanků typu Cromwell, Stuart,
Sherman. Město se nesmělo bombardovat, protože Dunkerque
byl jediný zachovalý přístav na atlantické straně a mohl se po
válce ihned používat. Brigáda obléhala přístav a odrážela ně-
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mecké pokusy o výpad až do 9.5.1945, kdy byl přinucen
fanatický německý velitel Frisiuse podepsat bezpodmínečnou
kapitulaci. Z našich padlo 120 mužů, 75 bylo nezvěstných a 461
raněných.
Brigáda po návratu do osvobozené vlasti se představila
Pražanům 30.5.1945 na slavnostní přehlídce. Do září 1945 byla
dislokována na Klatovsku v okupačním pásmu USA.
B. Dubový sloužil u Dunkerque už jako poručík 1. tankového sboru 3. odd. dělostřeleckého pluku. Od 8.10.1944 do
15.3.1945 byl druhým pobočníkem velitele pluku. A od 15.3. do
8.5.1945 se stal velitelem střelecké ústředny. Za svou bojovou
činnost obdržel Čs. pamětní medaili se štítky F a VB, čs. medaili
za zásluhy 1. stupně. Po válce Dubový absolvoval vysokou školu
a oženil se s Libuší Křížovou. Jako letecký inženýr v Letňanech
nastoupil do kolektivu konstrukčního týmu vedeného Ing. K. Tomášem (?-1967), který se později podílel na vývoji prvního čs.
proudového cvičného letounu L-29 Delfín!
Ministerstvo obrany vypsalo roku 1948 soutěž na konstrukci
letounu na pokračovací cvik, který měl nahradit stárnoucí
Arado. Do soutěže se přihlásily dva kolektivy z Ústřední
letecké konstrukce. Skupina vedená Ing. Matznerem vyvíjela
typ XLA-54 a kolektiv Ing. Tomáše XLE-10. Oba letouny
měly podobné parametry, ale ze soutěže vyšel vítězně kolektiv
Ing. Tomáše s novým českým motorem XLE-110. Při posledním
zkušebním letu měl údajně
letět technik Slušný, ale
Ing. Dubový si chtěl údajně
něco vyzkoušet, a tak letěl
místo něho. A proto našel
tragický konec s kolegou
Vaňkem. Při poruše motoru
a pokusu o nouzové přistání
zachytili o borovice na kraji
Malinového lesa, kde po
následném pádu a požáru
stroje oba zahynuli. Na
místě tragedie byl původně
dřevěný kříž, od konce
50. let se zde nalézá
žulový pomník s plaketou
padajícího Ikara s nápisem
+12.11.1951 Karel Vaněk,
Božetěch Dubový – letci továrny Aero n.p. Plaketu letos nezištně
ošetřil novým nátěrem pan Jiří Štamberský.
B. Dubový byl pohřben v rodinném hrobě v Nákle
16.11.1951 v 15 hod. Na náhrobku má tento nápis:
Letadlo letec jedno jsou, jediným žijí životem, jedinou smrtí
zahynou.
Zdroj informací:
Dějiny země Koruny české II., kol. autorů, Paseka Praha 1992
Letadla československých pilotů, V. Šorel, Albatros 1986
Kmenový osobní list B.D., Vojenský ústřední archiv, Praha 8
Poslední let XLE-10-110, Černokostelecký zpravodaj č. 11/1999
Šeříkový sólokapr – Jindřich Marek, Svět křídel 2002
Čs. samostatná obrněná brigáda a invaze, G. Svoboda, Národní
osvobození č. 12/1994
Jiří Bohata
Zasláno ze Zpravodaje Kostelec nad Černými lesy č. 11/2011

Stavba udírny
na Kulturním domě v Hynkově
Na Hynkově došlo v letošním roce k opravě přilehlé budovy
kulturního domu. Kulturní dům slouží občanům Hynkova
především k různým oslavám, akcím pořádaným sokolem
a sborem dobrovolných hasičů, také k pořádání různých akcí
pro děti. Dosti často to přinášelo potřebu udírny, která se stále
převážela z hřiště sokola, což nebylo zrovna ideální, jak pro
udírnu tak i pro občany. Na základě tohoto se dobrovolní hasiči
rozhodli k postavení udírny na kulturním domě. Od nápadu
nebylo daleko k realizaci a v areálu kulturního domu dnes již
stojí udírna. Bude sloužit všem obyvatelům Hynkova jako
součást kulturního domu. Udírna byla dostavěna v listopadu
a posloužila k oslavám narozenin pana Miroslava Peřiny. Na
stavbu udírny dodali dobrovolní hasiči materiál a odpracovali
175 hodin. Finančně přispěla na stavbu udírny i Obec.
Poděkování za tuto stavbu patří především Lukáši Drožnikovovi
a Ivo Štanclovi ml., kteří na stavbě udírny odpracovali
převážnou část hodin, poděkování patří také Martinu Vlachovi,
Milanu Hrabalovi a Jaromíru Macákovi, kteří též významně
přiložili ruku k dílu. V neposlední řadě patří poděkování i Obci
za finanční přispění k této stavbě. Nyní už nezbývá nic jiného,
než popřát všem občanům, aby udírna dobře sloužila a dobrý tah
v komíně.

Zamyšlení.
„Toho dědka v Zastupitelstvu nám byl čert dlužen“ - mysleli
si starosta s místostarostou, když jsem je od začátku letošního
roku dráždil požadavky na prověření možnosti, zda bychom i u
nás v Příkazích nemohli mít dům s ošetřovatelskou péčí nebo
alespoň denní stacionář pro seniory. Neposlali mne někam,
naopak, zachovali se ke mně velice velkoryse. Zajeli se mnou
a Dr. Spurnou do Vsetína, kde jedno takové zařízení je, a firma
našeho místostarosty na jeho činnost přispívá. Už zde jsem
pochopil, že naše obec si takové zařízení, byť v menším rozsahu,
nemůže dovolit. Náklady na jeho provoz (cca 20 osob domova
a 5 až 10 osob v denním stacionáři) činí 13 milionů ročně, což je
zhruba celý rozpočet naší obce. Je sice pravda, že provoz tohoto
zařízení je nákladnější zejména proto, že klienti tohoto zařízení
jsou v pokročilé demenci nebo s Alzheimerovou chorobou, na
druhé straně rodiny na ně přispívají. Např. za denní pobyt ve
stacionáři se platí 300,- Kč a některé klienty dováží rodina až
z padesátikilometrové vzdálenosti.
Z mého popudu jsme využili pozvání naší bývalé starostky
paní Havelkové, která žije v domě bez ošetřovatelské péče
v Cholině, obci, která má 800 obyvatel. Paní Havelková nám
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zprostředkovala setkání s cholinskou starostkou. Od ní jsme se
dověděli, že objekt dvou usedlostí byl z prostředků získaných
z dotací přestavěn původně na dům s ošetřovatelskou péčí, ale
v současné době jej obec používá jen jako sociální byty. Totéž
platí o domově v Luké, kde v krásném prostředí stojí gigantická
stavba, kterou kdysi obec s cca 800 obyvateli postavila z dotací,
ale jak jsme sami viděli, na její údržbu nemá v současné době
prostředky.
I poměrně nový dům pro seniory na Bouzově provozuje
tamní obec jako sociální byty.
V současné době jsou dotační tituly z prostředků EU na
výstavbu domů pro seniory vyčerpány, navíc jejich podpora
musí být v souladu s krajskou koncepcí péče o seniory.
Překvapilo mne to. Počítal jsem, že společnost (kraj, stát, EU)
bude výstavbu objektů pro seniory podporovat už proto, že
seniorů bude přibývat, budeme se dožívat vyššího věku.
Ale v současné době ekonomické krize, kdy rozpočty státu
i v sociální oblasti jsou někdy až drsně seškrtávány, nemůžeme
s podporou v této oblasti počítat. Cítím povinnost se s vámi
o tyto poznatky podělit už proto, že výstavbu domu pro seniory
v naší obci jsem dlouhodobě prosazoval. Mrzí mne, že ani
krajskému úřadu se nám nepodařilo vnuknout myšlenku na
využití objektu č.p. 8 na domov důchodců v krajské režii.
To však neznamená, že by se naše obec sociálními problémy
nezabývala. Jde zejména o rozvoz obědů, případně o nákupy či
pomoc v domácnosti. Jako velké plus vidím, že obec vytváří
příležitosti pro zapojení do prospěšně potřebných prací pro naše
spoluobčany, kteří z jakýchkoli důvodů přišli o práci. A mám
vážné obavy, že jich bude přibývat. Není to jen náš český
problém.
Přestože denně přečtu pozorně dvoje noviny, sleduji zprávy
na čtyřiadvacítce, CCN nebo NTV nedokážu si odpovědět
na řadu otázek. Jestli se mohou všichni co přijdou o práci
v důsledku automatizace a robotizace výroby uplatnit v terciální
sféře tj. službách. Jak zajistit, aby tito lidé nebyli odkázáni
jen na sociální dávky, neztráceli pracovní návyky a z toho
nicdělání se nevylučovali ze spořádané společnosti. A jak
bude tato společnost řešit krizi z nadvýroby, ke které zákonitě
časem dojde. Myslím si, že těmito otázkami by se měli zabývat
politici. Nejen naši, nebo evropští, ale na celém světě. Vždyť je
jen otázkou času, kdy se do problémů, které v současné době
prožívá Evropa a Severní Amerika dostanou i dnešní ekonomičtí
tygři - Čína, Indie, Brazílie. A z toho řešení mám strach. Snad
se toho nedožiju. O to víc si cením, jak naše obec s novým
schopným vedením i v těchto složitých poměrech začíná
vzkvétat, jak se stará o občany. Nebojím se tu zestárnout i když
tu nebude dům pro seniory. Pro ty stávající mám video ze všech
shora uvedených návštěv. Promítnu je jim, až mne pozvou.
Přeju všem hezké Vánoce a hodně zdraví v novém roce.
-S.K.-

PODĚKOVÁNÍ
Po roce další činnosti v kulturní komisi nemám čas hodnotit,
řešit, co se povedlo víc nebo míň - to bych nechala návštěvníkům,
hostům, pozorovatelům a kritikům, kterých se vždy najde dost,
ale chvilku jsem vyšetřila a chci ji věnovat poděkování všem,
kteří se podíleli na akcích spojených s prací kulturní komise.
Bylo VÁS hodně a udělali jste spoustu práce. Proto moc děkuji
za VÁŠ čas, energii, nápady, elán, podporu i chuť společně dojít
k cíli. Přeji krásné Vánoce a do nového roku vše nejlepší.
Božena Mikolajczyková

Rozvoz obědů
Od září letošního roku probíhá v Příkazech pravidelný
rozvoz obědů jak ze Zemědělského družstva tak i ze školní
kuchyně. Místo svozu je v obchodě u pí. Evy Zbořilové a obědy
rozváží pí. Anička Dragounová. V současné době se dováží 16
obědů ze ZD a 6 obědů ze školní kuchyně, z toho je rozváženo
10 obědů přímo domů bez úhrady a 2 s úhradou. Tato služba pro
občany je přijata s dobrým ohlasem a do budoucna je plánováno
ještě její rozšíření. V případě zájmu se může rozvoz rozšířit
i na soboty a neděle, oběd by se odebíral z restaurace pana
Hladíka. Rovněž chceme nabídnout i drobné pomocné práce
v domácnosti, jako je nákup a úklid. Zájemci o tyto služby se
mohou hlásit na obecním úřadě nebo přímo u některého z členů
Sociálně zdravotní komise.
-I.S.-

ORDINAČNÍ DOBA TESAMED s.r.o.

Praktický lékař pro dospělé, MUDr. Andrea ADAMCOVÁ

Náklo
Po 8.00-14.00

Příkazy

Střeň

13.00-14.00 na objednání

Út 12.00-15.00

8.00-11.30

14.00-15.00 na objednání

St 7.30-11.30

10.00-11.30 na objednání
+ LPK

12.00-15.30

Čt 13.30-18.00

15.00-17.00 pouze pracující
17.00-18.00 na objednání

12.00-13.00

poslední čtvrtek
v měsíci návštěvy
Hynkov

Pá 7.30-12.00
Ordinace:

Náklo 59
tel.: 585 967 569
Příkazy 200 tel.: 585 967 338
Ordinační doba platná od 1.1.2012

Mikulášský volejbalový turnaj 2011
V sobotu 3.12.2011 ve 13hod se již po dvanácté otevřely
dveře v příkazké tělocvičně, kde byl uspořádán kloboukový
mikulášský volejbalový turnaj.
Zájem o prožití společného sportovního odpoledne mělo 22
lidí. Proběhlo rozlosování do sedmi družstev po třech hráčích.
První dvě kola proběhla na dva sety do 20-ti bodů, jelikož byly
týmy velice vyrovnané, sety časově dlouhé, tak jsme počet
upravili do 15-ti bodů.
Kolem dvacáté hodiny, při závěrečném nástupu, byly
vyhlášeny výsledky a rozdány ceny.
Turnaj proběhl bez zranění a v pohodové atmosféře. Večer
jsme pak společně strávili v klubu sokola.
Výsledky 12-tého ročníku:
1. místo - 10 bodů: Hudeček S., Peřina J. Večeřová L.
2. místo - 8 bodů: Měřil J., Prázdný Z. ml., Čapková P.
3. místo - 8 bodů: Hojný M. ml., Dostál R., Vacová M.
4. místo - 6 bodů: Spáčil L., Koláček J., Lónová M.
5. místo - 5 bodů: Rogl T., Střitecká R., Hojná K. st.
6. místo - 4 body: Vitásek P., Chybík R., Komárková P.
7. místo - 1 bod: Gárský D., Večeřa D., Peřinová J.,
Hřivnová J.
-Hojná Květoslava-
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SPORTOVNÍ HRY ŽACTVA
V sobotu 5.listopadu 2011 se starší děti TJ Sokola Příkazy
zúčastnily 6.ročníku sportovních her, které se tradičně konaly na ZŠ
Dr. Nedvěda v Olomouci. Akci pořádá Regionální centrum Sportu pro všechny. Her se zúčastňují převážně jednoty z Olomouce.
Pořadatelé si letos pro děti připravili vybíjenou, Bollo-Ball
a KUBB. Jako první se začala hrát vybíjená. Dá se říct, že
je to nejoblíbenější míčová hra u dětí. Potom přišla na řadu
švédská hra KUBB. Tuto hru jsme měli možnost si vyzkoušet
již předloni na sportovních hrách. Hra spočívá ve shazování
špalíků dřevěnými kolíky. Obvykle spolu soupeří dva týmy po
dvou až třech lidech. Mezi tím co probíhala hra KUBB, tak
ostatní děti měly možnost si vyzkoušet Bollo - Ball, který patří
mezi nejmladší sportovně - zábavné hry. Hra vychází ze staré
indiánské hry Bolaso a je určena pro všechny věkové kategorie.
Sportovní hry se dětem líbily a proto si je rádi zopakujeme
v lednu 2012, kdy se konají další.
-L.V.-

Plán akcí na leden a únor 2012
LEDEN
6. 1.
10. 1.
14. 1.
28. 1.

ZASLOUŽILÝ HASIČ
Dne 3. listopadu 2011 se na zámku v Přibyslavi konalo
udělování nejvyššího hasičského vyznamenání „Zasloužilý
hasič“. Tohoto aktu se
zúčastnil mezi jinými
i člen příkazského
sboru bratr Karel
Fišara.
Narodil
se
21.6.1936 a do hasičské „rodiny“ byl
přijat v r. 1960. Po
celou dobu členství
je aktivně zapojen do
práce a činnosti, ve
které je příkladem pro ostatní členy. V oblasti práce s mládeží
pracoval velmi aktivně jako velitel sboru po třicet let, většinu
času věnoval výcviku, školení a odborné přípravě zásahové
jednotky. Byl také iniciátorem a realizátorem sborového praporu, jehož motiv navrhl a nechal vyrobit, a rovněž tak i rukávové
nášivky. Na úrovni okrsku byl dvacet let jeho starostou, který
pod jeho vedením dosahoval velmi dobrých výsledků. Byl též
zvolen do Okresního hasičského sdružení v Olomouci jako člen
výkonného výboru. Od r. 2006 je nositelem řádu sv. Floriána
a nyní se mu dostalo ocenění nejvyššího, titulu „Zasloužilý
hasič“. Toto ocenění bylo navrženo též k jeho padesátiletému
členství a zároveň i k jeho životnímu jubileu a stal se tak
druhým držitelem tohoto vyznamenání v našem sboru.
Děkujeme bratru Karlu Fišarovi a přejeme mu do dalších let
stálé a pevné zdraví.
Výbor SDH Příkazy

(pá)
(út)
(so)
(so)

Setkání na Tři krále
Promítání filmů o naší obci v Příkazích
Myslivecký ples - Příkazy
Sokolský ples - Příkazy
Hasičský ples - Hynkov
29. 1. (ne) Dětský karneval - Příkazy
Promítání filmů o naší obci na Hynkově
ÚNOR
11. 2. (so) Hasičský ples - Příkazy
18. 2. (so) Ples seniorů
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