Pod
hanáckým
žudrem
Ročník XIII.

Občasník pro Příkazy a Hynkov

Vážení spoluobčané,
dnes bych Vás chtěl v krátkosti seznámit s tím, co jsme
v rámci rozpočtu, který byl schválen na Zastupitelstvu obce dne
8. 12. 2011 na Hynkově, naplánovali na letošní rok.
Počátkem roku jsme uzavřeli smlouvu na zhotovení projektů
k výstavbě chodníků kolem krajské cesty od vlakového nádraží
k bývalé cukrovarnické váze a dále od autobusové zastávky na
Vrtově až k požární zbrojnici. Součástí těchto chodníků bude
také nové veřejné osvětlení a dvě nové zastávky směrem na
Olomouc. Realizace těchto dvou záměrů je naplánována na
příští rok za předpokladu, že na ně seženeme dostatek finančních
prostředků.
Koncem zimy a v časných jarních měsících bude v obou
částech obce probíhat úprava porostů na obecních pozemcích.
Uvítáme, když si občané sami řeknou, jak chtějí stromy a keře
před svými domy upravit. Mohou to nahlásit buď na obecním
úřadě a nebo přímo pracovníkům, kteří budou údržbu zeleně
provádět.
V jarních měsících bude dokončena oprava obecního úřadu.
V horním patře byla provedena instalace nové elektřiny, stěny
byly pokryty novou hrubou omítkou a v obřadní síni vznikla
nová stropní konstrukce, zatím jen seshora pobitá deskami. Po
dokončení zednických prací bude strop zaizolován a zespodu
opatřen sádrokartonem a štukovou výzdobou. V celém patře
byly vybourány kovové dveřní zárubně. Nad každou z nich se
objevil původní cihlový oblouk a proto bylo rozhodnuto, že
nové dveře budou zasazeny do dřevěných obložkových zárubní,
které budou kopírovat původně vytvořený stavební otvor. Takové
řešení dodá celému hornímu patru historický a slavnostní ráz.
Sotva bude dokončena oprava Obecního úřadu, tak se
pustíme do rekonstrukce sousední školní budovy, která v září
oslaví 100 roků od svého otevření. Tento záměr je největší
investiční akcí letošního roku. Čelní fasáda školní budovy bude
uvedena do původního stavu a bude jí navrácen její secesní
háv, jenž nahradí dnešní nevzhlednou břízolitovou omítku.
Podle dobových fotografií bychom chtěli také upravit prostor
před školou. Pokud se změna prostranství před školou bude
občanům líbit, tak by to pro nás mohla být zajímavá inspirace,
jak postupovat při úpravách dalších zelených ploch v obci.
Fasáda směrem do školní zahrady bude zateplena polystyrénem
a rovněž dojde k výměně veškerých oken. Již teď započaly práce
v interiéru této budovy, kde se pan Kadlec - mistr malířský,
pustil do nátěrů zárubní a dveří, na které budou namontovány
nové mosazné kliky. Doufáme, že oprava této budovy přispěje
ke zkrášlení a zviditelnění naší obce, jenž v době první republiky
zažívala nebývalého rozkvětu, na který bychom chtěli navázat.
Další velká investice pro tento rok je naplánována v rámci
rekonstrukce sportovního areálu Sokola Příkazy. Je to místo
častého setkávání občanů a jistě si zaslouží, aby odpovídalo
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požadavkům dnešní doby. Bude zhotoveno nové sociální zázemí
včetně vybavení pro invalidy a pokud vyjde žádost o dotaci,
kterou podával přímo Sokol Příkazy, tak bude stržena i budova
kde jsou dnes šatny a vystavěny šatny nové. Sokol Příkazy již
zahájil demoliční práce, které by měly být dokončeny začátkem
března.
V kulturním domě na Hynkově budou vyměněna okna,
dveře a zhotovena nová fasáda. Dále je zde naplánováno
zhotovení asi 200 m nového vodovodního řádu v ulici jak bydlí
rodiny pana Třešky, pana Hufa a pan Kvítek staví nový rodinný
dům. Rovněž budou v této části obce provedeny terénní úpravy
obecního pozemku. Při jednání se zástupci Sokola Hynkov bylo
přislíbeno, že dojde k úpravě terénu vedle fotbalového hřiště
kde vystupují a nastupují do svých raftů a kánoí návštěvníci
Hynkova, kteří se sem dostávají po řece Moravě.
Dále budou v této části obce instalovány nové vývěsky
u školy a před mlýnem, které pro obec za symbolickou cenu
obstaral pan Dušan Večeřa. V lokalitě zvané Hliník budou
rozmístěny dvě lavičky k sousedskému posezení. Rada obce
rovněž rozhodla o zadání studie, která se bude zabývat možností
vyřešení odkanalizování části Hynkov pomocí biologických
rybníků. Studie přijde obecní rozpočet na 12.000,- Kč a bude
možné ji použít pro jednání s orgány, které se k tomuto záměru
budou vyjadřovat.
V obou částech obce budou v tomto roku nainstalovány
nové odpadkové koše, které budou pravidelně uklízeny obecními
zaměstnanci. Od dubna budeme mít již 2 obecní zaměstnance,
kterým budou pomáhat brigádníci z Úřadu práce v rámci
takzvané veřejné služby a také pracovníci na dohodu o pracovní
činnosti a nebo na dohodu o provedení práce. Alespoň do
centrální části obce chceme nakoupit takové odpadkové koše, na
kterých by byly umístěny pytlíky na psí exkrementy. V letošním
roce rovněž opravíme autobusovou zastávku naproti Krčům
a to podle návrhu Ing. arch. Ireny Čehovské. Po rekonstrukci
bude připomínat malý žudr. Dále bychom chtěli nechat vystavět
novou autobusovou zastávku „U sladovny“, kde nastupuje
spousta lidí a když prší, tak se nemají kam schovat.
Pro zlepšení údržby trávníků v obci bude koncem března
zakoupena nová sekačka značky Kubota, která má sběrný koš
a ten umí zvednout na traktorovou vlečku, kde ho vysype. Během jara bude probíhat porovnání terénu na obecních pozemcích
a v místech, kde to bude potřeba, tak bude vysázen nový travní
porost. Velká změna čeká okolí kapličky v Příkazích. Okolo
přístupové cesty budou odstraněny přerostené tuje. Na jejich
místo budou nasazeny okrasné třešně a místo pod nimi vyplní
keře skalníku. To vše za předpokladu, že úspěšně dopadne
žádost o dotaci, kterou jsme za tímto účelem v roce 2011 podali.
Pokud nebude obci Příkazy dotace udělena, tak přerostené tuje,
- Pokračování na str. 2 -
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- Pokračování ze str. 1 které rostou do chodníku pokácíme a zvolíme nějakou úspornější
variantu. Bylo nám doporučeno, abychom z důvodů bezpečnosti
nechali pokácet některé vzrostlé stromy za kapličkou. Pokud se
tak stane, tak dřevní kulatinu odvezeme na pilu a necháme z ní
nařezat trámy na již zmiňovanou stavbu ve sportovním areálu.
Prostor v okolí kapličky bude vyčištěn od náletových dřevin,
terén srovnán, osázen novým travním porostem a asi nebude na
škodu, když se tady objeví pár laviček.
Jarek Sívek

Vážení občané Hynkova,
ve spolupráci s Obecním úřadem Příkazy a panem starostou
Sívkem jsme pro vás připravili následující bezplatnou službu.
V obchodě manželů Dominikových bude umístěna sběrná
schránka, do které bude možno vložit ofrankovanou obálku se
svou nadepsanou adresou a požadavky na léky. Tyto obálky
vyzvedne 1x týdně obecní zaměstnanec a doručí je k nám do
ordinace. Chronicky užívané léky předepíšeme na 3 měsíce.
Jednou za 1⁄2 roku je však nutná kontrola lékařem s měřením
TK a zhodnocením celkového zdravotního stavu.
Pro ty, kteří se nemohou dostavit k lékaři a nemají
možnost odvozu, budu dojíždět vždy poslední čtvrtek v měsíci
do Hynkova v rámci návštěvní služby, a to maximálně za třemi
pacienty v jednom dni. Tuto návštěvu je však nutno předem
nahlásit telefonicky, nejpozději předchozí den. Akutní návštěva
je samozřejmě možná kdykoliv v ordinačních hodinách po
telefonické domluvě s lékařem.
MUDr. Andrea Adamcová

Sportovci pořádali ples
Tak jako každý rok, tak i letos jsme uspořádali „Společenský
ples“. Celá řada příprav již dlouho před akcí - objednání
zboží, výroba pozvánek, losů, následné obcházení a zvaní na
ples. Pak už je tady den D - 28. leden 2012. Ráno začíná pro
pořadatele pracovní maratón, příprava sálu, dovoz a uskladnění
zboží. Polední pauza a pak příprava bufetu, tomboly a je tady
večer. Návštěva na plese byla docela slušná, a to 310 platících
návštěvníků. Akce se konala na sále a ve vinárně Záloženského
domu. K tanci a poslechu hrála skupina „ASTEOR“ a ve vinárně
hrála country kapela „HUBERTUS“. Sál byl stále zaplněn, ale
ve vinárně už to tak slavné nebylo. Program na plese jsme
doplnili o vystoupení sokolek a břišních tanečnic. Nesmí také
chybět tombola, do které se sešlo 68 cen, jak od naší TJ Sokol,
tak od sponzorů, kterým patří náš velký dík. Ples proběhl v klidu
a byl ukončen ve 02 hod. Pro pořadatele ale ples končí až po
částečném úklidu, odchodu posledních návštěvníků a uzavření
všech prostor. Víkend pokračuje v neděli úklidem a přípravou
sálu na odpolední „Dětský karneval“. Ten začíná ve 14 hod. Již
před 13 hodinou se schází první návštěvníci. Sál se rychle plní
a je nakonec obsazen do posledního místečka. Děti se dobře
baví, jak při hudbě, tak při losování tomboly. Program provázel
„Styl“ a DJ Sylven. Večer jsme se rozcházeli s pocitem dobře
vykonané práce a s tím, že jsme něco udělali pro ostatní. Obě
akce dopadly dobře a můžeme se těšit na příští v roce 2013.
- J.H. -

MYSLIVECKÝ PLES
Myslivecké sdružení Příkazy nemá v porovnání s jinými
organizacemi mnoho členů. Jejich aktivita je však překvapující
a jejich činnost v obci a přírodě je naprosto nezastupitelná. Vyvrcholením jejich činnosti je také pořádání tradičního plesu. Ten
letošní byl 14.2.2012 a tak jako předchozí byl úžasný. Při vstupu
do sálu Záloženského domu nás přivítal výřad zvěře určený
do bohaté tomboly. Ples zahájili trubači a nástup myslivců ve
slušivých stejnokrojích. Občerstvení bylo bezchybné a milovníci zvěřiny si mohli pochutnat na specialitách, které dovedou
vykouzlit manželky myslivců. A protože jsou myslivci velmi
dobrá parta, která nepokazí žádnou legraci, byla veselá zábava
až do časných ranních hodin a to jak na sále, tak ve vinárně. Na
závěr mi nezbývá než napsat: „díky myslivci za krásný kulturní
zážitek“.
-Jan Vlk-

Hasičský ples Hynkov

- foto: ZMIK-

Sokolský ples Příkazy

- foto: ZMIK-

Promítání na Hynkově
Kulturní komise při Radě obce pozvala na sobotní odpoledne
4. února do kulturního domu na Hynkově občany k promítání
krátkých filmů ze života obce v šedesátých a osmdesátých letech
minulého století. Sešlo se přes třicet diváků, většinou pamětníků
zachycených událostí. Byly to třeba žně na Hynkově, když ještě
družstevníci sváželi snopy obilí k mlátičce u kravína, začátek
těžby v obecní pískovně, záběry ze stavby a slavnostního
otevření kulturního domu v roce 1965. Zachycené pochovávání
basy a masopustní průvody v Příkazích i na Hynkově byly
připomenutím a také inspirací pro tradiční Ostatky, které se letos
na Hynkově uskuteční koncem února. Když se lidé po promítání
rozcházeli, uvědomovali si mnozí z nich, jak se změnil způsob
života v naší obci, kolik těžké práce v zemědělství ubylo
a bylo nahrazeno stroji, kolik známých tváří už není mezi námi.
Poděkování patří všem, kteří se o zachycení událostí pro další
generace zasloužili.
-I. Čepěl-
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Po stopách svatého Martina

Jubilanti:
Březen 2012
Tesař Jaroslav
Fiala Ladislav
Madas Lorant

80 let
75 let
70 let

Duben 2012
Čepělová Iva
Vymětalová Jarmila
Gottwald Alois
Hřivnová Ludmila

80 let
75 let
75 let
70 let

Plán akcí pro rok 2012
LEDEN
6. 1. (pá)
10. 1. (út)
14. 1. (so)
28. 1. (so)

Setkání na Tři krále + vyhlášení zájezdu Valašsko
Promítání filmů o naší obci v Příkazích
Myslivecký ples - Příkazy
Sokolský ples - Příkazy
Hasičský ples - Hynkov
29. 1. (ne) Dětský karneval - Příkazy
ÚNOR
4. 2. (so)
11. 2. (so)
18. 2. (so)
25. 2. (so)
26. 2. (ne)

Přestože sv. Martina přišlo dne 11. listopadu přivítat 150
dětí, sněhu naší obci zrovna moc nenadělil. Dětí, které se po
setmění vydávají po stopách sv. Martina, rok od roku přibývá.
V roce 2005, kdy se tato akce konala poprvé, se jich na pouť
s lampionky vydalo kolem pětadvaceti.
Finanční náklady na nákup podkoviček rostou, proto se velice
těšíme z každého příspěvku, který obdržíme. Letos bychom rádi
poděkovali především TJ Sokol Příkazy, která věnovala na tuto
akci 2000 Kč a panu L. Fišarovi. Děkujeme též Obci Příkazy,
hradící každoročně suroviny na koláčky, jež ochotně a zcela bez
nároku na honorář pečou členky Seniorklubu. Letos to byly paní
Davidová, Večeřová a Vysloužilová. Dýně věnovala paní Jana
Malá a paní Jarka Bednářová. Role sv. Martina se v letošním
roce ujal Ondřej Sívek se svým běloušem.
Neboť bych nerada na někoho zapomněla, chtěla bych touto
cestou poděkovat všem, kteří jakkoliv přispěli ke zdárnému
průběhu akce a hlavně své pravé ruce, paní Lence Večeřové.
- K. Lakomá -

Poplatky na rok 2012
Obecní úřad Příkazy oznamuje, že se vybírají poplatky za
odpad, stočné a psy na rok 2012.

Promítání filmů o naší obci na Hynkově
Hasičský ples - Příkazy
Ples seniorů
masopust - Hynkov
Dětský karneval - Hynkov

BŘEZEN
2. 3. (pá) Výroční členská schůze MS Příkazy
10. 3. (so) Setkání s Lumírem Olšovským
17. 3. (so) Výroční členská schůze TJ Sokol Příkazy
24. 3. (so) Divadlo - Maryša - Slovanské gymnázium
25. 3. (ne) Vynášení Smrtky - Pantla v Příkazích
31. 3. (so) Velikonoce ve skanzenu
Přihlášení zájemců o zájezd na Valašsko
DUBEN
14. 4. (so)
21. 4. (so)

Úklid v obci
Poznávací vycházka v Příkazích

KVĚTEN
1. 5. (út)
5. 5. (so)
10. 5. (čt)
19. 5. (so)
26. 5. (so)

Stavění máje
Střelby MS na „Safari“
Vernisáž výstavy ve skanzenu
Zájezd na Valašsko
Noční turnaj v malé kopané - Hynkov

ČERVEN
2. 6. (so)
10. 6. (ne)
16. 6. (so)
17. 6. (ne)
25.6. (po)
30. 6. (so)

Kácení máje
Dětský den - Příkazy
Dětský den - Hynkov
Jarmárek ve skanzenu
Předhodový úklid v kapli v Příkazích
Malá kopaná - turnaj

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

• Poplatek za odpad činí 400 Kč/osobu/rok a lze jej hradit
2x ročně, k 31.3. a k 31.10.
• Poplatek za stočné v Příkazích činí 800 Kč/osobu/rok a lze jej
hradit 4x ročně.
k 31. 3. - 200 Kč
k 30. 6. - 200 Kč
k 30. 9. - 200 Kč
k 31. 10. - 200 Kč
• Poplatek za stočné v Hynkově činí 100 Kč/osobu/rok.
• Poplatek za 1 psa činí 50 Kč, za druhého a každého dalšího
psa téhož držitele 100,- Kč.
Poplatky je možné hradit i bezhotovostně. Variabilní symbol
je nutné si domluvit na OÚ, tel. 585 967 306,
e-mail: prikazy@volny.cz.
Ve středu 28.3.2012 v době od 13:00 – 16:30 hod. se vybírají
poplatky v Hynkově.

AKCE ve skanzenu 2012
27. – 29. 1.
Hanácký dvůr na Veletrhu cestovního ruchu
25. 3.
Vynášení smrtky (Pantla)
31. 3.
Velikonoce ve skanzenu
26. – 27. 5.
Hliněné dny
29. 4. (náhr. 5. 5.) Vernisáž výstavy „TŘI“
řezbář Ladislav Frélich (*1932)
Malíř Josef Kaluža
Kreslíř Leoš Wertheimer (*1956)
17. 6.
Tradiční řemeslný jarmárek
28. 7.
Rolnický den I.
15. 9.
Rolnický den II.
15. 12.
Vánoce ve skanzenu + výstava „Andělé z Příkaz,
Hynkova a okolí“
-3-
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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 příspěvek ve výši 10.000,- Kč SDH Příkazy v souladu se
schváleným rozpočtem na rok 2012
l příspěvek ve výši 3.000,- Kč Národopisnému souboru
Pantla
l vypsání výběrového řízení na odprodej topolové kulatiny
„na stojato“ podél Haťové cesty v počtu 124 ks v měsíci
01/2012.
l nabídku p. Josefa Navrátila, stolaře, Odrlice, na zhotovení
schodnic a podesty z dubu v budově OÚ Příkazy za cenu
39.000,- Kč
l nabídku p. Josefa Navrátila, stolaře, Odrlice na zhotovení
3 ks dvoukřídlých dveří a 1 ks jednokřídlých dveří s obloukem
a obložkami do 1. patra OÚ za celkovou cenu 55.000,- Kč
l pronájem nebytových prostor v místě stávající stomatologické ordinace, 59 m2 (bez chodby) za cenu 36.936,40- Kč
ročně, 3.078,00,- Kč měsíčně. MUDr. Ivaně Spurné, Příkazy
200, náklady na energie budou placeny nájemcem
l pronájem nebytových prostor v místě současné rehabilitace
a ordinace praktického lékaře, 158 m2, 98.908,- Kč ročně
za cenu 8.242,- Kč měsíčně, společnosti TESAMED s.r.o.,
Olomouc, náklady na energie budou placeny nájemcem
l pronájem nebytových prostor hudební skupině v budově
MŠ, č. p. 200, zastupuje Jiří Hřivna, Příkazy, roční nájemné ve
výši 2.400 Kč, výměra 20 m2
l pronájem nebytových prostor hudební skupině v budově
MŠ, č. p. 200, zastupuje Petr Vitásek, Příkazy, roční nájemné ve
výši 2.400 Kč, výměra 20 m2
l pronájem nebytových prostor hudební skupině v budově
KD Hynkov, č. p. 8, zastupuje Petr Kvítek roční nájemné ve výši
1000,- Kč, výměra 24 m2 s tím, že platba za otop bude hrazena
nájemcem dle stavu odpočtového plynoměru
l zadání studie na vybudování splaškové kanalizace na
Hynkově s využitím stávající sítě pro dešťovou kanalizaci s tím,
že finální čištění splaškových vod by probíhalo v biologických
rybnících. společnosti IKKO Hradec Králové, s.r.o., Ing.
Bohuslav Kouba za cenu 10.000,- Kč bez DPH
l smlouvy o výpůjčce se spolky: TJ Sokol Hynkov, TJ Sokol
Příkazy, SDH Příkazy a SDH Hynkov
l smlouvu o výkonu veřejné služby a uzavření smlouvy
pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví pro osoby,
které budou na obci pracovat v rámci veřejné služby. Náklady
na pojistné budou obci vráceny Úřadem práce.
l zakoupení dárkových balíčků pro organizace v obci na plesy
v roce 2012 ve výši 600,- Kč/ 1 balíček
l darovací smlouvu mezi ZD Unčovice a Obcí Příkazy na
poskytnutí finanční částky ve výši 6.000,- Kč na zajištění
kulturní akce – XI. Ples seniorů
l záměr prodat zaplocený pozemek p.č 1449/23 dle
geometrického plánu o výměře 98m2 manželům Smítalovým
H/35 za cenu dle znaleckého posudku na náklady kupujících.
l záměr prodat zaplocený pozemek p.č 175/4 o výměře
5m2 a p.č. 1449/22 o výměře 138 m2 dle geometrického plánu
manželům Šmelkovým H/38 za cenu dle znaleckého posudku na
náklady kupujících.

l nákup projektoru BenQ DPL Projektor MX750 pro
prezentaci podkladových materiálů na jednání zastupitelstva
obce, pro potřeby kulturní komise a spolků v obci v celkové
ceně 16.136,- Kč vč. DPH
l dokončení ořezání lip v areálu hřiště dle schválené nabídky
p. Haupta a dále pokácení stromů v okolí kapličky v Příkazích,
které se naklánějí a ohrožují objekt kapličky.
l nabídku pana Buksy, Hynkov na vyčištění Koňaru ve výši
95.999,- Kč vč. DPH
l vyhlášení výběrového řízení na technického zaměstnance
obce, který by měl nastoupit do pracovního poměru od 01. 04.
2012.
l podání žádosti o dotaci na výměnu 4 oken v restauraci
na Záložně rámci programu na Podporu obnovy kulturních
památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce
2012. Projekčně zajistí Ing. Arch Trtílková
l podání žádosti ke společnosti EKO-KOM o příspěvek na
zakoupení nových nádob na separovaný odpad (4 nádoby na
tento odpad, které jsou u vodárny máme pouze zapůjčené)
l nabídku DS GEO projekt, Olomouc Ing. Petr Doležel, na
vyhotovení projektové dokumentace nového chodníku šířky
1,5-2,0 m podél krajské silnice II/635 vpravo ve směru na Litovel
v délce 440 m. Součásti chodníku bude úprava autobusové
zastávky Příkazy a u budovy ČD, v obou směrech, vybudování
nástupišť, přístřešku pro cestující, přístupového chodníku
na stranu k nádraží, a místa pro bezpečné přecházení nebo
přechodu mezi autobusovými zálivy pro oba směry. Součástí
stavby bude nové veřejné osvětlení chodníku podél celé stavby,
za cenu 113.760,- Kč vč. DPH
l nabídku DS GEO projekt, Olomouc Ing. Petr Doležel, na
vyhotovení projektové dokumentace nového chodníku šířky 1,52,0 m podél místní komunikace od stávající autobusové zastávky
po křižovatku místních komunikací u hasičské zbrojnice v délce
300 m. Součástí stavby bude úprava autobusové zastávky,
v obou směrech, vybudování nástupišť a místa pro přecházení
nebo přechodu mezi autobusovými zálivy pro oba směry za cenu
85.680,- Kč vč. DPH
Rada obce dále projednala:
l informaci starosty obce o probíhajících jednáních a pracech
při přípravě pročištění Cholinky, a to s Povodím Moravy,
Zemědělskou vodohospodářskou správou, Magistrátem města
Olomouce, odborem životního prostředí a ZD Unčovice tak, aby
mohlo být pročištění Cholinky zahájeno co nejdříve.
l informaci o otevření pokladniček Tříkrálové sbírky v roce
2012, výnos ze všech otevřených pokladniček činí celkem
26.532,- Kč
l zprávu o vyúčtování skutečných nákladů na ČOV Náklo
za rok 2011. Skutečné provozní náklady za rok 2011 činily
1,780.234,90 Kč, pro Náklo 56% = 997.082,69, pro Příkazy
44% = 783.152,21
l návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele Základní školy
a Mateřské školy Příkazy, který
podala Školská rada při
základní škole. Rada obce uložila starostovi postupovat
v souladu se školským zákonem a vyhlásit konkurz
Rada obce neschválila:
l prodej sedadel z kina Národnímu památkovému ústavu,
Hanácký skanzen Příkazy k vytvoření kina ve stodole
skanzenu.
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STATISTIKA

Přehled zemřelých spoluobčanů v roce 2011

V obci Příkazy a Hynkov je k 1.1.2012 přihlášeno k trvalému
pobytu 1219 obyvatel z toho:
Muži
Ženy
celkem

Příkazy
464
470
934

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Hynkov
138
147
285

K 1.1.2011 bylo v obci hlášeno 1231 obyvatel. Během roku
2011 se narodilo 13 dětí, zemřelo 15 občanů, přistěhovalo se 22
občanů a odstěhovalo se 32 občanů. Sňatek uzavřelo 10 občanů
a rozvedly se 3 páry.

Přehled narozených dětí v roce 2011
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Michael Kašparů
Lukáš Pavlík
Tomáš Miroslav Vodák
Pavlína Menšíková
Ondřej Hejtman
Patricie Vašutová
Amálie Šnofláková
Eliška Chybíková
Adriana Mouralová
Terezie Zapletalová
Anna Pavlíčková
Ondřej Hymr
Matěj Michálek

Příkazy
Příkazy
Příkazy
Příkazy
Hynkov
Hynkov
Příkazy
Příkazy
Příkazy
Příkazy
Příkazy
Příkazy
Příkazy

Společnost EKO – UNIMED Medlov
ve spolupráci s obcí Příkazy pro Vás
připravila
Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu,
který se uskuteční v sobotu 10.3.2012 a bude proveden
zastávkovým způsobem, při kterém sběrná vozidla zastaví
v určený čas na několika stanovištích, kde budete moci předat
odpady obsluhám vozidel. Odpady odložené na stanovištích
před příjezdem sběrných vozidel nebudou odvezeny.

Přehled stanovišť:
Hotel Záložna
8,00 – 9,00 hod.
Hasičská zbrojnice 9,15 – 10,15 hod.
Hynkov
10,30 – 11,30 hod.
Druhy přebíraných odpadů:
Bateriové monočlánky, automobilové akumulátory, oleje,
barvy, ředidla, kyseliny, pesticidy, léky, rtuťové zářivky a
výbojky, nádoby se zbytky chemikálií, televizory, lednice a
mrazáky.
Ostatní objemný odpad (pneumatiky, textil, nábytek,
koberce, peřiny, matrace, vyřazené elektrospotřebiče, pračky
apod).
Způsob přebírání odpadu :
Všechny odpady lze odevzdat bezplatně, akci hradí obec
Příkazy.

Vladimír Vočka
František Vočka
Svatopluk Tvrdý
Jiří Kryl
Miluše Krausová
Marta Šnofláková
Drahoslava Hékalová
Jaroslava Potočková
Zdeněk Zbožínek
Zdeněk Vyskočil
Blaženka Grutmannová
Miroslav Peřina
Marie Spurná
Marta Lukešová
Naděžda Směšná

Příkazy
Hynkov
Příkazy
Příkazy
Příkazy
Příkazy
Příkazy
Příkazy
Příkazy
Příkazy
Příkazy
Hynkov
Příkazy
Příkazy
Příkazy

RODINNÉ CENTRUM PŘÍKAZY
Den otevřených dveří v rodinném centru se konal
v předvánočním čase – 17. 12. 2011 a těšil
se velké návštěvnosti. V pondělí 9.1.2012
se konečně zahájil pravidelný provoz
rodinného centra, které najdete za hotelem
Záložna (vedle dětského hřiště). Moc nás
potěšil velký zájem maminek a dětiček.
Dokonce k nám chodí jedna babička,
takže tímto srdečně zveme další babičky,
dědečky, tety, strejdy a samozřejmě i tatínky, aby se k nám
přidali a aby se takto splnila naše představa „rodinného“ centra.
A pokud ještě nevíte, co je to rodinné centrum, chceme se vám
na tomto místě představit.
Rodinné centrum Příkazy je občanské sdružení,
které je určeno pro vzájemné setkávání především rodin
s malými dětmi. V rámci své činnosti se sdružení orientuje
na provozování rodinného centra, na organizování dětských
programů (vzdělávacích, zábavných, pohybových) a akcí
pro veřejnost. Jelikož název Rodinné centrum Příkazy je
zdlouhavý a pro děti nezajímavý, vybraly jsme hlavně pro
ně název jednodušší – Čmeláček. Čmeláček se stal zároveň
i naším logem. To jen na vysvětlenou proč jednou slyšíte
o Rodinném centru Příkazy a jindy zase o Čmeláčkovi.
S myšlenkou založit rodinné centrum v Příkazích přišla
Karolina Holtslag. Děkujeme za nápad! Ta přizvala další
maminky, které se zapojily do organizačních prací ohledně
centra Čmeláček. To vše by ale nešlo bez podpory obce. Tímto
chceme poděkovat obci Příkazy, že nám vyšla vstříc a rozhodla
se vybudovat pro své nejmenší občany a jejich rodiny toto
zázemí. Ale nejen obec pomohla. Tělovýchovná jednota Sokol
Příkazy nám vyklidila místnosti, které měla předtím v užívání.
Tímto jsme získali základ pro vybudování centra. Obec tento
prostor zrekonstruovala a po rekonstrukci jsme místnosti
dovybavily zařízením potřebným k provozu dětského centra
(nábytek, hračky, koutek pro batolata, dětský koutek, šatna …).
Z důvodů této rekonstrukce se centrum sice dokončilo až na
konci roku 2011, ale stálo to za to – máme teď opravdu krásné
a vhodné místo pro děti.
Velké díky za velkorysou podporu, která nám umožnila
vybavit centrum, patří i našemu sponzorovi, pánovi Josefu
Škrabalovi. Také chceme poděkovat paní Zdence Kučeříkové
za krásné hračky, které nám darovala. A vůbec děkujeme všem,
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kteří nám pomáhali a projevili dobrou vůli. Kdybychom vás
měly všechny vypsat, ani by se to sem nevešlo.
V současné době je otevírací doba v centru: pondělí,
středa 9,30-11,30 hodin, a protože do centra přichází stále noví
návštěvníci, chceme otevírací dobu rozšiřovat a upravovat. Za
zvážení stojí i rozdělení dětí podle věku, např. otevírací doba
určená pouze pro batolata a pro starší děti. To vše ovšem záleží
na zájmu a vzájemné domluvě rodičů.
Dále se v centru plánují různé kurzy, například cvičení
rodičů s dětmi, hudební kroužek, výtvarné akce a další.
Pokud byste měli zájem o některý z kroužků, pište na e-mail
r.c.prikazy@seznam.cz a my vám zašleme podrobnější
informace.
První výtvarná akce (aneb výtvarný večírek pro rodiče)
se uskutečnila 17.1.2012. U svařeného vína a bábovky se v
příjemné atmosféře pod vedením Edity Pytlíčkové vyráběly
stromečky z korálků.
Další výtvarný večírek se bude věnovat ubrouskové
technice. Pokud máte zájem se přidat, pište opět na e-mail
r.c.prikazy@seznam.cz .
Chystají se i další akce, ale to si povíme v dalším občasníku
Pod hanáckým žudrem.
Přijďte se k nám podívat, těší se na vás Karolina, Edita
a Lucka. Veškeré nápady, připomínky a dotazy vítáme na
r.c.prikazy@seznam.cz
-L. P.-

Ze vzpomínek na zašlé časy
Ta letošní zima už se zdála, že bude jedna z nejmírnějších za
posledních let a že ji celou přechodíme v podzimních bundách.
Tříkrálová ani Fabiánská v lednu se tentokrát neohlásila, zato
Hromničná si to vynahradila i s úroky. Rázem uhodily tuhé
mrazy a mnohému nadělaly nemalé starosti i značné škody. Ale
tak už to v životě chodí a každý s tím musíme počítat.
Připomeňme si jaké to u nás bývalo v únoru za našeho mládí
ve třicátých letech minulého století, jak jsem o tom napsal ve
své knize „Stařečkovo povidáni o žêvotě“ a porovnejme kolik se
toho za léta změnilo.
„Na Hromnice o hodinu více a polovice píce” nebo že
už musí skřivánek vrznout i kdyby měl zmrznout se říkávalo.
Opravdu to bývala poslední větší zima, kdy ještě pořádně
přituhlo. Pak už si i cikáni, co kočovali na vozech pod plachtou,
oddechli a mohli se těšit na mírnější časy. Na Hromnice (2.února)
se v kostele světily, tenké, zakroucené svíčky Hromničky, které
se v průběhu roku doma rožíhávaly, když někdo z rodiny umíral
nebo když se hnala zlá bouřka.
Některý rok ještě připadlo nového sněhu a rolníci si
pochvalovali, že únor bílý, pole sílí. Pole, na hanácké rovině
zapadlé sněhovou peřinou, jako by odpočívalo. Hladové vrány
a kavoni přelétali nízko nad zemí, jako kdyby měli zálusk na
některou z koroptviček zakutaných v hlubokém sněhu kolem
dědiny. Zato zajíci, ti už se po té bělostné planině honili ostošest,
třeba i několik se jich hnalo za jednou samičkou a hodný kus
daleko. S tatínkem jsme chodívali k zásypům s pozadkem
pšenice nebo se snopkem sena ke krmelcům v Sečích.
V tento čas se u nás odírávalo peří. Po poledni se scházívala
parta starších žen, zamuchlaných do vlněných přehozů na
„odiračkô“. Ve vysokých filcových papučích se kutaly sněhem
dědinou na smluvené místo, kde už je očekávali. Skupinka
„Draček“, jak se jim říkávalo, se moc neměnívala, jenom když

některá nemohla, tak ji doplňovaly jinou. Těch skupinek bývalo
v dědině víc. Odiračka bývala spíš pracovní sousedskou besedou,
zakončená v podvečer dobrou svačinou. Po příchodu zasedly
kolem stolu a při tom drhnutí pak probraly a povzpomínaly
na kdekoho v dědině. Jen na smích a zakašlání si musely dávat
dobrý pozor, nebo to peří pak létalo po celé kuchyni. Naodírané
hromádky shrnovaly do velkých plechových hrnců (fasek)
a z nich pak se sypaly do plátěné sýpky. Stonky se dávaly zvlášť.
Ze silnějšího peří se vázala „pírka“ na pomašťování buchet nebo
plechů. Na svačinu mívaly čaj, ovoněný rumem, s bábovkou.
Taková odíračka se na gruntě protáhla skoro na celý týden a
když končila, bývalo nachystané cukroví i krapka babské nebo
ajrkoňáku. A tak to šlo dům od domu skoro celý měsíc.“
Dnes už na vesnicích husy nejsou a peří do výbavy
nevěstám nikdo nechystá. Máme jiné moderní, prý zdravější,
přikrývky-lůžkoviny a na odíračky už skoro nikdo nevzpomene.
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KDOPAK JE TEN MACHR, KTERÝ
CHCE ZA NÁS BOJOVAT ?
Právě to mne napadlo, když jsem v sobotu večer, před
odchodem na myslivecký ples, našel ve schránce čtyřstránkový,
zlobou nasáklý, obyvatele Příkaz bioplynovou stanicí
strašící, leták. Kdo za touto snůškou polopravd a zloby vůči
našim místním zemědělcům stojí, kdo to financuje? Autor
se nepodepsal. Rád bych toho člověka, vydávajícího se za
znalce toxikologie, medicíny, agrobiologie, ale hlavně machra
na strašení veřejnosti, poznal, abych se mu poklonil. Teď se
někde ukájí pocitem z dobře odvedené práce. Očekává, že se
celá vesnice vzbouří proti novému vedení obce, které výstavbu
bioplynky odsouhlasilo. Je mi z toho na nic, že takoví lidé,
žijí mezi námi. Kteří počítají s tím, že většina veřejnosti nemá
biologické vzdělání a že na tento pamflet v obdivu k jeho tvůrci
naletí. Ale většina našich občanů nejsou prosťáčci, kteří po
přečtení tohoto letáku sednou na zadek a budou zírat, jak někdo
za ně bojuje. Opak je pravdou. Když jsem v neděli přišel na
pravidelnou, předobědovou tiskovku v našem hotelu „Repre“,
všichni moji spolustolovníci unisono volali.. “která k…a mohla
takový blábol napsat, kdo za ní stojí?“ „ Zareaguj na to a uveď
to na pravou míru.“ Vyzvali mne lidé, kterých si velice vážím.
To samozřejmě a rád činím. Zmíněný všehoznalec a rádoby
manipulátor s veřejným míněním nesnáší „smrad“ (říká zápach)
ze zemědělské výroby. Asi neví, že u našich nejbližších sousedů
v Rakousku a Bavorsku jsou chovatelé skotu a prasat přímo
v řadové zástavbě malých městeček a jejich sousedům to nevadí.
Nebo když projíždíte Tyrolskem na podzim, kdy všichni farmáři
připravují své stáje na zimu a vyvážejí na pastviny kejdu, to by
se asi zbláznil. A to si nedovedu představit jeho reakci, kdyby
viděl, tak jako já, vedle pětihvězdičkového hotelu v Zúreltalu
nezpevněné hnojiště. Pod moji úroveň je, abych tomuto všeznalci
a bojovníkovi za naše dobro vyvracel jeho strašení sirovodíkem,
formaldehydem a navýšením dusičňanů v pitné vodě. Jeho
„argumenty“, které někde opsal, svědčí o jeho ubohosti. Spíš
se za ním skrývá nenávist vůči místním zemědělcům, které
by nejraději na vesnici neviděl A nebo nenávist proti novému
vedení obce, které nás podle něj, tím že bioplynku schválilo,
málo chrání. Možná je mu trnem v oku, že si nové vedení obce
dobře vede a rád by mu to trochu znepříjemnil.
Ale teď k jádru problému. Naši zemědělci se rozhodli
postavit na středisku v Příkazích na nejzazším místě k Sečím
bioplynovou stanici. K tomu je nevedl žádný plezír, jak
„znečistit“ životní prostředí v naší obci, ale snaha vyrovnat
počasím ovlivněné kolísavé ekonomické výsledky své činnosti.
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Autor zmíněného pamfletu je zřejmě zastáncem hesla, že
podnikání v zemědělství je jako každé jiné. Ale to není pravda.
Když jsou nepříznivé klimatické podmínky, zemědělec se tak
tak drží nad vodou. Když má dokrmená prasata, musí je prodat
i za cenu toho, že řezníci, kteří jsou dál tlačeni hypermarkety,
mu nabídnou cenu hluboko pod výrobními náklady. Ale mu nic
jiného nezbývá. Výkupní ceny za mléko donedávna dosahovaly
výkupních cen za minulého režimu, kdy litr nafty stál kolem
jedné Kč. Kolik stojí dnes, všichni víme. V současné době se
výkupní cena mléka zvýšila na 8,- Kč. A to jen proto, že řada
chovatelů dojnic zkrachovala a mlékárny měly nedostatek
suroviny. Ale ani tato cena nepokrývá zcela výrobní náklady.
Přitom práce v živočišné výrobě je značně namáhavá, za
každého počasí, svátek, nesvátek.
Všechny tyto objektivní podmínky způsobují, že živočišné
středisko v Příkazích je dlouhodobě ve ztrátě. I naskytla se
možnost, jak dopad těchto ztrát v družstvu eliminovat, aby
družstvo v případě enormně nepříznivého roku, nezkrachovalo.
Je tu ještě jedna možnost, jak se ztrátové výroby zbavit. Prostě
ji zrušit. A o to pisateli tohoto pamfletu jde. Že tak přijde 15
našich spoluobčanů o práci, to ho nezajímá. Že když to tak udělá
většina zemědělců v republice, můžeme zavřít i naše mlékárny.
Ale na to nám tento všeznalec jistě odpoví.“ no, tak to mléko
dovezeme.“
Na čem je výroba bioplynu založena? Na zpracování odpadů
živočišné výroby a kukuřičné siláže. Její výroba zabere několik
dnů v roce. Vím to, protože výrobu kukuřičné siláže pro krmení
dobytka dělá družstvo pravidelně v říjnu a trvá to 4 – 5 dnů.
To jen k tomu strašení, že pořád budou jezdit po komunikacích
těžkotonážní vozidla. Naopak ubude téměř třítýdenního
odvážení hnoje na centrální hnojiště u Křelova.
Co říci na závěr. Chtěl bych vzkázat touto formou pisateli
tohoto poplašného letáku, pod který se nepodepsal, že většina
našich občanů je ráda, že naše družstvo prosperuje, že se daří
i novému vedení obce a nechce jim házet klacky pod nohy.
A strašit je výbuchem bioplynky, je ubohé. Píši toto své
stanovisko jako příkazský občan i jako zastupitel, který ví, že
z provozu bioplynky bude mít prospěch i obec. Peněz v rozpočtu
není nikdy dost, zvláště když má naše obec tolik restů, z nichž
některé nesnesou odkladu.
Rád bych uvítal, kdyby i provozovatelé fotovoltaické
elektrárny, která byla vybudována v katastru naší obce, přispěli
také obci na její rozvoj . . .
- Stanislav Kovář, Příkazy 27 -

FOTOVOLTAIKA . . .
A ještě několik slov k fotovoltaické elektrárně. Ta byla
postavena v extravilánu obce na soukromém pozemku, který
byl územním plánem určen k podnikání. Původně zde měla
stát továrna na dětskou výživu. Stavebník elektrárny dodržel
všechny podmínky stanovené zákonem. Elektrárna nehlučí,
nekouří, nepráší, neznečištuje ovzduší a spodní vody, ani neplaší
zvěř. Proti stavbě se odvolalo několik občanů a občanských
sdružení. Bohužel zbytečně. Žádat nějaké finanční odškodnění
nebylo proč. Jinak to bylo u větrných elektráren. Žádat úplatek
pro obec by bylo stejné, jako ho vyžadovat od stavebníka rod.
domku, který staví na svém pozemku v intravilánu obce, dodrží
všechny podmínky stanovené ÚP a zákonem. Ale dnes je možné
všechno. Chceš razítko? Zaplať! Chceš souhlas? Zaplať! Nemáš
peníze? Opustíš pronajaté prostory! Nezaplatíš včas? Možná
přijde i exekutor!
O letáku, který se objevil nepodepsaný v obci si myslím,
že taková osoba mezi námi nežije. Máme sice rýpaly, ti ale
dovedou říct svůj názor přímo a pokud napíší nějaký projev, pak
jej opatří svým podpisem.
-Jan Vlk-7-

Obec Příkazy vyhlašuje výběrové řízení
na obsazení pracovního místa
„Technický zaměstnanec obce“
Místo výkonu práce - v působnosti Obce Příkazy
Požadavky pro vznik pracovního poměru
- spolehlivost, samostatnost a iniciativní přístup k práci
- občanská bezúhonnost
- loajálnost vůči zaměstnavateli
- manuální zručnost, technické a opravárenské dovednosti
- zdravotní způsobilost pro práci ve venkovním prostředí,
fyzická zdatnost
- řidičský průkaz skupiny B (skupina T výhodou)
- technické zkoušky či školení výhodou (svářečské,
elektrikářské, motorová pila)
Náplň práce
- práce při údržbě a správě majetku obce, údržbě zeleně,
úklidu obce dle pokynů starosty (místostarosty) obce.
Platové zařazení
- 5. platová třída dle Nařízení vlády č.564/2006 Sb.,
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách
a správě, ve znění nařízení vlády č.74/2009 Sb., v platném
znění.
Bližší informace
- Bližší informace poskytne Ing. Sívek Jaroslav, starosta
obce, tel.: 585967306 , e-mail: starostaprikazy@volny.cz
Předpokládaný termín nástupu - 1.4.2012
Uchazeči předloží strukturovaný životopis, který musí
obsahovat tyto náležitosti:
- jméno, příjmení, titul
- datum a místo narození, místo bydliště, číslo občanského
průkazu
- údaje o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech
a dovednostech zvláště vhodných pro požadovaný druh
práce
- doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání
- výpis z rejstříku trestů
- souhlas s využitím osobních údajů pro účely výběrového
řízení
- kontaktní spojení (telefon, e-mail)
- datum a podpis uchazeče
Přihlášky k výběrovému řízení zasílejte v uzavřené obálce
s označením „Výběrové řízení – technický pracovník,“
nejpozději do dne 28.2.2012 do 12:00 hod.
na adresu: Obec Příkazy, 783 33 Příkazy 125.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného
z uchazečů a vyhlásit nové výběrové řízení nebo jej zrušit.
O výsledku výběrového řízení budou všichni uchazeči
písemně informováni.
Ing. Sívek Jaroslav - starosta obce

www.prikazy.cz

Tříkrálové setkání

Vážení spoluobčané a přátelé školy,

6. leden se Třemi králi se pro nás v Příkazích stal od loňska
dnem setkávání. Náves byla v zimním večeru naplněna mnoha
hlasy, hovorem, smíchem i zpěvem.

uklízíme dál
v rámci projektu na podporu zpětného odběru
elektrospotřebičů pro školy

Sešli jsme se u rozsvíceného stromu. Se svou koledou přišli
TŘI KRÁLOVÉ a zazpívali ji i s doprovodem pánů J. Hořejše
a V. Krče.

„Ukliďme si svět“

Přestože teplé občerstvení u Škrabalů zahřívalo, silný vítr
všechny hodně ochlazoval. Pan starosta J. Sívek, jenž setkání
uvedl přáním do nového roku, proto vyzval přítomné, kteří
již byli rovněž seznámeni s předběžným plánem akcí kulturní
komise pro letošní rok, k pokračování v besedě a zpěvu v našem
pěkném sále. Kdo se připojil, mohl se dále radovat s ostatními
v teple na sousedském setkání až do nočních hodin.

Nevíte kam se starým vysloužilým elektrospotřebičem
(na baterie či do zásuvky)?
Pokud jej přinesete do školy, pomůžete nám opět získat
odměnu. Velké spotřebiče jako pračky, myčky, lednice apod.
Vám po ohlášení odvezeme.
Koordinátor akce: Mgr. K. Lakomá, žáci 3. a 4.roč.
Kontakt: 732 251 805

Zaregistrovali jsme se nově i do školního
recyklačního programu

v rámci něhož je možné odevzdávat i
vysloužilé baterie (autobaterie – NE), ale též
televizory či PC monitory, kabely, nabíječky

Výsledky Tříkrálové sbírky 2012 v jednotlivých obcích.
Ve 47 obcích našeho regionu koledovalo letos 99 skupinek koledníků:
Litovel
Chořelice
Nasobůrky
Rozvadovice
Unčovice
Tři Dvory
Savín
Myslechovice
Červenka
Hradečná
Hrabí
Měník
Mladeč
Sobáčov
Luká
Ješov
Slavětín
Měrotín
Bouzov
Kovářov
Podolí

74 467,4 690,7 352,4 278,9 326,5 606,3 778,6 909,28 999,3 525,3 270,733,5 884,2 824,7 183,4 359,3 075,6 685,15 047,2 430,2 102,-

Kozov, Blažov,
Kadeřín,
Svojanov,
Bezděkov

6 983,-

Hvozdečko
Olešnice
Bílsko
Vilémov
Olbramice
Dubčany
Náklo
Mezice
Skrbeň
Příkazy
Hynkov
Haňovice
Kluzov
Cholina
Senice
Cakov
Odrlice
Senička
Náměšť
Loučany
Pňovice

2 619,3 174,4 136,11 415,4 102,5 189,19 174,7 860,19 174,21 282,5 250,6 416,2 518,10 136,30 821,4 147,3 803,10 706,4 650,15 358,10 507,-

Celkem bylo vykoledováno: 412 938 Kč
Po skončení koledování předávaji vedoucí
skupinek zapečetěné pokladničky pracovníkům
Charity, kteří je na jednotlivých městských nebo obecních úřadech
za přítomnosti úředníka rozpečetí a přepočítají jejich obsah.
Vykoledovaná částka je následně odeslána na centrální charitní konto
u České spořitelny: 66008822/0800, var. symbol 7028. Z centrálního
konta budou peníze rozděleny do regionů na schválené projekty
jednotlivých místních charit a na humanitární pomoc u nás i v
zahraničí.
V minulé Tříkrálové sbírce bylo na Litovelsku vykoledováno celkem
408 656,- Kč. Část sbírky určenou pro vlastní projekty charity ve
středisku Litovel jsme využili následovně:
100 000,-Kč podpora provozu Charitní pečovatelské služby
92 000,-Kč rekonstrukce prostor Charity
45 000,-Kč přímá pomoc sociálně slabým rodinám
Rádi bychom také touto cestou poděkovali všem, kteří svým
darem přispěli na pomoc lidem v nouzi u nás i v zahraničí a na
rozvoj charitních projektů. Stejně děkujeme všem koledníkům
a vedoucím skupinek, kteří nám s Tříkrálovou sbírkou pomáhali.
Ing. Ludmila Zavadilová, Charita Šternberk, středisko Litovel

POD HANÁCKYM ŽUDREM. Občasník, dat. vydání: 23.2.2012 - vydavatel: Obec Příkazy, IČ: 00228711, ved. redaktor Boleslav Vaca. MK ČR E 12641.
Neoznačené fotografie a kresby archiv obce Příkazy. Sazba a tisk z dodaných podkladů: Tiskárna Litovel, Unčovice 56, 784 01 Litovel, tel.: 585 343 889

