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Občasník pro Příkazy a Hynkov

Vážení spoluobčané,
dnešní ohlédnutí za tím, co se v obou částech obce za
uplynulé dva měsíce událo, začneme na Hynkově. V této
části obce bylo provedeno vyčištění nezatrubněné části
potoku Koňar a následných melioračních kanálů, které
odvádějí vodu do Cholinky. Vybagrování asi 750 m
dlouhého úseku provedl pan Petr Buksa. Vybagrované
sedimenty byly po předchozí domluvě s uživateli ukládány na vedlejší pozemky. Po vyschnutí budou tyto sedimenty rozhrnuty na okolní pole.
Samotnému bagrování předcházelo mnoho dnů
lopotné práce s odstraněním břehových porostů. Tohoto
čištění se krom Luboše Kadlece účastnili také bratři Standa
a Tomáš Spurní, Mirek Surma a Karel Fiala. Vyústní
otvor zatrubněné části Koňaru byl již zcela zanesen a to,
co z Hynkova v rámci dešťové kanalizace, která je napojena na zatrubněný Koňár mělo odtékat, zůstávalo bez
pohybu uvnitř kanalizačního řádu. Po uvolnění „špuntu“
pod vyústním otvorem klesla hladina v celé soustavě kanalizačního potrubí a jeho obsah se začal opět pohybovat.
Správně by do této dešťové kanalizace měla natékat jen
dešťová voda, ale všichni Hynkovští nejlépe ví, jak to ve
skutečnosti je. Když se zajdete podívat na místo, kde je vyústní otvor, tak se možná budete divit, co všechno a v jakých barvách z Hynkova odchází. Současná legislativa
nám sice nepřikazuje, abychom u lokalit kde žije asi 300
obyvatel splaškovou kanalizaci zbudovali, každopádně,
pokud budeme chtít, aby životní prostředí, ve kterém žijeme, bylo co nejlepší, měli bychom se touto záležitostí vážně zabývat.
V tyto dny posuzují studii na čištění odpadních vod
na Hynkově pomocí biologických rybníků příslušné
instituce a první jejich reakce jsou veskrz pozitivní.
O možnosti zbudování takové čistírny Vás velmi
zasvěceným způsobem na předminulém zastupitelstvu
informoval pan profesor Otakar Štěrba. Více se dozvíte,
až budeme mít stanoviska těchto institucí k dispozici, což
bude pravděpodobně na podzimním zastupitelstvu na
Hynkově.
Koncem března proběhlo na Obecním úřadě
v Příkazích setkání zástupců dotčených obcí a institucí
za účelem vyčištění nánosů z vodního toku Cholinka.
Povodí Moravy, s. p. vyslyšelo naše prosby o vyčištění
tohoto vodního toku a připravuje projekt, na základě
kterého bude možné v průběhu let 2012 a 2013 úsek od
Hynkova až po Mezice vyčistit. Nezbývá než doufat, že
se vše podaří administrativně dát dohromady a také, že
Povodí Moravy, s. p. vyčlení na čistění Cholinky dostatek
finančních prostředků. Každopádně všechny zúčastněné
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strany projevili dobrou vůli a odhodlání tento projekt
podpořit a to je vždy základ úspěchu.
Výčet zpráv z oblasti životního prostředí zakončím
informací, která nepatří mezi ty nejlepší. Bohužel,
nepodařilo se nám získat dotaci na vyčištění melioračních
kanálů v Sečích. Každopádně, budeme hledat jiné
varianty, jak nadbytečnou vodu z tohoto lužního lesa
odvést, abychom ulevili podmáčeným stromům a eliminovali možnosti líhnutí komáří populace.
Dne 13. 4. zástupce Krajské hygienické stanice v Olomouci pan RNDr. L. Mazánek, provedl za asistence
obecních zaměstnanců kontrolu výskytu komářích larev
v zatopených částech lesíku Seče. Je potřeba zmínit, že
oproti loňskému roku, vzhledem k trvajícímu suchu, je
v tomto lese mnohem méně vody. Závěr pana doktora
zněl, že v části lesa, která je blíže k Příkazům a nachází se
tam v tuto chvíli málo vody, je komářích larev relativně
málo. Druhá polovina lesa směrem k Hynkovu, jenž je
více podmáčená, je na postřik proti komářím larvám zralá.
Obec má ještě nějaké postřikové látky z minulého roku
a ošetření této části lesa určitě zajistí. Pravděpodobně,
vzhledem k menšímu rozsahu těchto prací, to tentokráte
zvládneme sami a nebudeme muset žádat o pomoc členy
mysliveckého sdružení, kteří už letos vydatně pomohli,
jak při sběru nebezpečného odpadu, tak při obecní brigádě.
Hladinu veřejného, obecního mínění značně rozvířily
informace o volbě ředitelky základní a mateřské školy.
Vynořila se celá řada fám, dezinformací, ale i oprávněných
kritik, které by bylo dobré uvést na pravou míru. Podnět
k vypsání konkurzu vzešel ze školské rady a obec, coby
zřizovatel, musela postupovat tak, jak ji zákon ukládá
a konkurz vypsat. Byla jmenována sedmičlenná konkurzní
komise, kde krom domácích byli také tři „přespolní“
školští odborníci. Slyšel jsem názory, že komise byla
neobjektivní a zaujatá. Jako její člen mohu posoudit tato
tendenční tvrzení a říkám těmto tvrzením rozhodné ne.
Konkurzní komise pracovala podle pravidel a stanovila
pořadí uchazečů. Rada obce má pak konečné slovo a je
v její pravomoci jmenovat novou paní ředitelku. Před
sejitím konkurzní komise panovala u většiny členů rady
obce shoda v tom, že pořadí konkurzní komise by mělo
být pro její rozhodování závazné. Ovšem, při samotném
projednávání této záležitosti bylo najednou vše jinak
a rada obce nerespektovala závěry konkurzní komise.
Výsledkem pak byla zbytečná polemika o politikaření
na obecní úrovni. Je škoda, že zrovna rada obce, jenž pro
obec Příkazy koná mnoho dobrého a jejíž práci jsem na
- Pokračování na str. 2 -
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- Pokračování ze str. 1 sklonku loňského roku tak oceňoval, sklouzla u tohoto
tématu k ne zcela korektnímu posouzení vzniklé situace.
Snad to nebude mít vliv na její další činnost.
J. Sívek

OBECNÍ BRIGÁDA
Na sobotu dne 14. 4. vyhlásil obecní úřad brigádu
za účelem vyklizení sklepních a půdních prostor
Záloženského domu. Slovo brigáda zní vzhledem
k minulým dobám možná trochu zprofanovaně, ale
vhodnější výraz pro takovou činnost se jen těžko hledá.
Někteří říkali, že stejně skoro nikdo nepřijde.
A přišli! Těch odvážlivců bylo nakonec 23, z toho
polovina byli členové Mysliveckého sdružení. Společně
jsme různým harampádím a stavební sutí naplnili čtyři
kontejnery a vedle nich ještě zůstala hromada starého
železa. Stihli jsme toho víc, než jsem si jen odvažoval
pomyslet. Sice jsme po ukončení brigády vypadali jako
mouřeníni, ale měli jsme úsměv na tváři a těšili se na
společný oběd.
Velké poděkování Vám všem, kteří jste přišli!
Ti, kteří to nestihli a nebo jim do toho něco přišlo,
budou mít určitě možnost někdy příště.

Nový zvon pro hynkovskou kapličku
Při slavnostním předání opravené kapličky v září loňského
roku jsem vyslovil přání, aby kaplička dostala nový zvon, který
by byl slyšet i na konci Hynkova. Po půl roce mohu s potěšením
konstatovat, že se tak brzy stane. Pan inženýr Pavel Charvát
s rodinou, který zakoupil dům u mlýna po panu Vočkovi,
nechal odlít nový zvon a kapličce ho věnuje. Autorkou nového
zvonu je paní Laeticie Dytrychová - Tomášková, ze slavné
zvonařské rodiny z Brodku u Přerova. Zvon je na přední straně
vyzdoben reliéfem sv. Anny, druhá strana má nálitek textu
s věnováním a letopočtem. Paní zvonařka před odlitím zvonu
navštívila
hynkovskou
kapličku a nový zvon
zhotovila tak, aby ladil
s menším historickým
zvonem z roku 1740,
který nyní pravidelně
zvoní.
V sobotu 5. května
2012 bude zvon od
poledne vystaven před
kapličkou a od 17.00 hod.
plánujeme malou slavnost, kdy bude rodinou
Charvátovou slavnostně
předán. Budeme moci
za tento významný dar
jménem obce a snad i všech občanů Hynkova poděkovat a nechat
zvon požehnat. Žehnání provede nákelský farář páter Ondřej
Jirout. Poté pan farář povede májovou podvečerní modlitbu
před křížem, jako
vzpomínku na májová
podvečerní setkávání
hynkovských občanů.
Tato setkávání stačil
ještě zajímavě popsat,
jako vzpomínku ze
svého dětství, pan
Miroslav
Peřina
v článku, který vyšel
před několika lety
v Žudru.
Nový zvon nahradí ve zvonici poškozený zvon s ručním
zvoněním. Bude vybaven elektrickým pohonem a bude
pravidelně zvonit místo dosavadního, případně při zvláštních
příležitostech budou zvonit oba zvony současně.
Zveme všechny Hynkováky, ale i občany z Příkaz a okolí na
tuto májovou slavnost.
Ivo Čepěl

VÝZVA!
V posledním čase nedostáváme z Hynkova
zprávy o průběhu místních akcí, které by naše
čtenáře zajímaly. Redakční rada se proto obrací
na hynkovské přátele - dopisovatele se žádostí
o zasílání příspěvků do občasníku (tak jak tomu
bývalo v minulosti).
-2-

www.prikazy.cz

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 stavební dozor při opravě horního patra Obecního úřadu za
cenu 10.000,- Kč, Radek Hrbáček, DiS
l cenovou nabídku na zhotovení štukové výzdoby obřadní
síně Obecního úřadu v Příkazích od Jozef Trela, ve výši 39.588,Kč
l cenovou nabídku na opravu hasičské stříkačky PS-12 pro
SDH Příkazy od ZHT Group, Hranice, ve výši 3.826 Kč vč.
DPH
l finanční příspěvek organizaci ROSKA Olomouc ve výši
8.000,- Kč
l rizikové pokácení 10 ks topolů podél Koňaru na Hynkově
l výsledek výběrového řízení na technického zaměstnance
Obce, ve kterém byl vybrán p. Jiří Hřivna, bytem Příkazy
l pronájem nebytových prostor panu Vladimíru Hladíkovi, za
cenu 122.697,- Kč ročně s tím, že náklady na všechny energie
budou placeny nájemcem
l smlouvu o výpůjčce s občanským sdružením Rodinné
Centrum Příkazy, úhrada elektrické energie činí 2.000,- Kč/rok
l kácení 5 ks smrků v k.ú. Hynkov na pozemku obce parc.
č. 1449/1 z důvodu, že stromy byly suché a přerostlé
l vypsání výběrového řízení na plastová okna a dveře pro KD
Hynkov
l nabídku od Robert Fiala - PODLAHY, za cenu 95.493,Kč, není plátce DPH. na pokládku parket na Obecním úřadě
v Příkazích v 1. poschodí
l využití obecního traktoru s vlečkou k dovozu materiálu pro
občany Příkaz a Hynkova - za cenu 200,- Kč za hodinu
l prodej požárního vozidla ARO 240, za cenu 10.000,- Kč
Požární technice KOMET s.r.o., Pečky, vozidlo bude použito
jako exponát v muzeu uvedené firmy
l nabídku od p. Jozef Trela, na zhotovení štukové výzdoby
fasády budovy základní školy. Tato studie bude sloužit jako
podklad pro žádost o dotaci z programu ROP
l nabídku na ořezání 5 lip na Hynkově za cenu 31.200,- Kč od
společnosti Pavel Haupt
l nabídku na ořezání a kácení stromů v zahradě MŠ
v Příkazích od p. Miroslav Berka
l cenovou nabídku na schodiště v 1. patře OÚ ve výši
19.000,- Kč, 9 ks stupnic směrem na půdu včetně podesty,
zhotovení madel na zábradlí za cenu 2.400 Kč. 2 ks dubových
parapetů za 1000,- Kč a 4 ks dubových prahů za cenu 4550,- Kč
p. Josefa Navrátila, stolaře
l cenovou nabídku od Jiřího Šroma, zámečnictví, Náměšť
na Hané na opravu historické stříkačky „Barborka“ za cenu
14.000,- Kč
l žádost Mgr. Lubomíra Hřivny, předsedy Haná Free Net,
o.s., Příkazy na vybudování stožáru na budově hotelu Záložna
a na budově bývalé školy na Hynkově. Nový stožár na Záložně
bude umístěn tak, aby nebyl viditelný z ulice a budou na něj
přesunuty některé anténní systémy ze stávajícího umístění na
věži, tím dojde ke zlepšení estetického vzhledu budovy. Rada
obce doporučuje, pokud bude technicky možné, přesunout
všechny anténní systémy z věže na nový stožár

l záměr pronajmout volné nebytové prostory v 1. patře
mateřské školy za cenu 626,- Kč /m2/rok
l žádost Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, okrsek
Příkazy o zakoupení pohárů a diplomů na I. kolo soutěže
v požárním sportu okrsku Příkazy ve výši 5.000,- Kč Soutěž se
uskuteční v sobotu dne 26.5.2012 ve sportovním areálu Sokola
Hynkov
l nákup 6 ks odpadkových košů na Hynkov
l jmenování hodnotící komise pro vyhodnocení nabídek na
zhotovení nových eurooken na budově Základní školy Příkazy
a výběrové řízení na akci „Výměna oken a vchodových dveří
KD Hynkov“
l žádost Českého svazu chovatelů Náklo o příspěvek na
činnost ve výši 1.000,l ředitelku Základní školy a Mateřské školy Příkazy,
příspěvkové organizace p. Mgr. Karin Lakomou, od 1.8.2012
Rada obce dále projednala:
l zahájení zjišťovacího řízení k záměru zařazenému
v kategorii I „Stanovení DP Náklo II a následná těžba
štěrkopísků“ společností IN-SAND INVESTMENT a zaslání
připomínek k uvedenému záměru, neboť Obec Příkazy nebyla
se záměrem seznámena, ani s ní nebylo v této věci jednáno.
Obec má obavy z dopravního zatížení v obci, narušení bilance
a kvality spodních vod
l informace Moravské vodárenské, a.s. o nátoku splaškových
vod na čistírnu v Nákle. Podle této zprávy prokazatelně na
čistírnu natékají vody dešťové a také vody značně znečistěné
u kterých došlo k anaerobním procesům
l výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě
zdravotní péče v oboru všeobecné praktické lékařství, pro oblast
Náklo, Příkazy, Střeň, které vyhlásil Krajský úřad Olomouckého
kraje a zaslání připomínek Obce ke zlepšení zdravotní péče
v Příkazích a na Hynkově
l souhlasné závazné stanovisko Magistrátu města Olomouce,
odbor životního prostředí k ostrůvkovitému výřezu dřevin
na březích vodního toku Cholinka a k následnému odtěžení
sedimentů z koryta toku v ř. km 3,110 až 8,000 v k.ú. Hynkov,
Skrbeň, Příkazy, Náklo
l zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Příkazy
za rok 2011. Přezkoumání se uskutečnilo dne 4.4.2012 Krajským
úřadem Olomouckého kraje se závěrem přezkoumání - nebyly
zjištěny chyby a nedostatky
l sdělení Magistrátu města Olomouce, odbor stavební
odd. památkové péče - Program obnovy kulturních památek
prostřednictvím obcí s rozšířenou působností pro rok 2012,
které doporučuje Ministerstvu kultury ČR poskytnutí příspěvku
ve výši 100.000,- Kč na opravu čtyř kusů obloukových oken
v Záloženském domě

Maryša
Velký sál Záloženského domu navštívili po letech elektrikáři. Zasáhli do letitého osvětlení jeviště, jež bylo v posledních
letech málo využíváno. Až letos přijel mladý režisér
SLOVANSKÉHO TYÁTRU Zdeněk Vévoda s požadavkem, že
osvětlení pro jejich představení dramatu bratří Mrštíků Maryša
je nezbytné, dostali se odborníci k akci.
24. března, po páteční úklidové akci členů kulturní komise
podpořených členkami klubu seniorů a dalšími ochotnými
pomocníky, v 18 hodin ztemnělo hlediště i jeviště, na němž
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se odehrálo drama Maryši, Vávry a dalších postav známé hry.
Představitelé všech rolí byli mladí lidé - studenti Olomouckého
Slovanského gymnázia. Na profesionální úrovni před naprosto
ztišeným obecenstvem (bylo nás téměř 100) podpořeni právě
vynikajícím osvětlením svého skromného šikovného režiséra,
jednoduchými kostýmy i líčením ukázali, že jejich nominace na
divadelní přehlídku Jiráskův Hronov byla oprávněná.
Milovníci divadla, kteří přišli a přijeli nejen z Příkaz, byli
velice spokojeni. Jsme rádi, že i mladým umělcům se mezi námi
líbilo.

Výrobková párty
Těsně před Velikonocemi proběhla „Výrobková párty“. Každý
si vyráběl velikonoční výrobky, které si odnesl domů. Kdo byl
šikovný a rychlý, stihl obejít všechna stanoviště. Vyráběli jsme
beránka z vlny, vázičku, z kartónu obrázky, zaseli jsme osení,
zdobili vajíčka, lepili bavlnku na misku a šili slepičku. Moc se
mi líbilo barvení kartónu od vajíček.
Anetka Vítková

Párty ve školní družině
Mým cílem při práci ve školní družině je, aby si děti
odnesly spoustu nezapomenutelných zážitků, na které budou
často vzpomínat a myšlenkami se k nim budou vracet. Proto
jsem se rozhodla, že jim zajímavě a netradičně zpestřím čas
strávený ve školní družině. Společně jsme navrhli akce, které by
chtěly zažít. Návrhy dětí jsem začlenila do plánů činností školní
družiny a vznikly párty.
Mgr. Romana Zvěřová

Karaoke párty

Špagetová párty
Další párty, která se konala ve školní družině se jmenovala
„Špagetová párty“. Každý si donesl své špagety a paní učitelka
Romanka společně s paní Lukešovou je uvařily v obrovském
hrnci. Než se špagety uvařily, rozdali jsme si talíře a přísady
ke špagetám. Někdo si je dal s kečupem, sýrem a jiný s cukrem
a kakaem, prostě každý s tím na co měl chuť. Když se špagety
uvařily, nabírali jsme si na talíře. Všichni jsme si pochutnali
a moc se nám to líbilo.
Verunka Křížková

Jednoho deštivého dne se ve školní družině konala další
párty. Tentokrát to byla párty na procvičení hlasivek. Jmenovala
se „Karaoke párty“. Jediné co bylo k této párty zapotřebí, bylo
zajistit karaoke sadu. Tohoto úkolu se velice rád ujal Davídek
Štědrý. Sadu se podařilo zapojit a celé odpoledne se zpívalo
podle textu, který běžel na televizní obrazovce. Zpívalo se
do mikrofonu ve skupinkách, dvojicích, ale dokonce se našli

i odvážlivci, kteří si zazpívali sólo. Nejoblíbenější písně byly od
skupiny Kabát a zpěváka Michala Davida. Zpěv byl doprovázen
tancem a můžu říci, že tato párty se mi opravdu líbila a ráda ji
zopakuji.
Mgr. Romana Zvěřová
-4-
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Karneval na ledě

Velikonoce ve skanzenu

Byla obrovská zima a tvrdý led, tak jsme se rozhodli ve
školní družině, že uděláme „Karneval na ledě“. Bruslili jsme
v maskách a dělali jsme různé soutěže na ledě, což nebylo vůbec
jednoduché. Výherci soutěží a masek dostali sladkou odměnu
a na zahřátí byl připraven teplý čaj. Užili jsme si legrace,
všechny to bavilo a bylo to prostě fajn.
Šárinka Přidalová

V sobotu 31. března 2012 bylo v HANÁCKÉM
SKANZENU v živo. Protože bylo chladno a často i sprchlo,
projevovalo se to zejména uvnitř hlavní dříve obytné budovy. Po
komorách - nyní výstavních prostorách, procházeli návštěvníci
obdivující výrobky šikovných rukou generace mladé (žáků
mateřské školy z Příkaz i základních škol z Příkaz a Litovle
Jungmannovy i Vítězné ulice) i starší (členek Senior klubu
Příkazy - jejich pečené dobroty zaujaly nejen oči a nos, ale na
závěr i chuťové buňky vytrvalých hostů akce: Velikonoce ve
skanzenu). Tu připravili členové Kulturní komise při Radě obce
Příkazy ve spolupráci se zdejší základní školou, klubem seniorů
a skanzenem.
Po zhlédnutí výstavy mohli zájemci doplnit velikonoční
dekorace svých příbytků drobnostmi, které bylo možno zakoupit
v přízemí na malém jarmárku. Ty sem dodali žáci okolních
škol, klienti Ústavu sociální péče z Litovle a Dětského centra
Topolany i šikovní tvůrci z Příkaz, Hynkova a okolí. Kdo chtěl,
mohl si zde vyzkoušet svou zručnost pod vedením řemeslníků
a dekoraci nebo pomlázku vyrobit sám. Pokud někomu vyhládlo
nebo měl žízeň, v prostorách bývalých hospodářských budov
bylo přichystáno občerstvení. Výtěžkem z této akce 5000,- Kč
přispějeme na zakoupení keramické pece pro ZŠ Příkazy.
V odpoledních hodinách se výstavním prostorem rozezněly
jarní verše a melodie v podání dětí z místní mateřské, základní
i pobočky základní umělecké školy. Velikonoční zvyky a tradice
předvedli členové národopisného souboru Pantla. Hudební
produkci, při níž si závěrem mohli zanotovat všichni zájemci
v prostorách skanzenu, zajistil pan Vilém Švec se svými
kamarády muzikanty. Rádi se setkáme na dalších akcích nejen
ve skanzenu zejména, bude-li přát počasí.
MBM

Velikonoční perníčky
Ve školní družině se konala „Párty pečení perníčku“. Jelikož
jsme před vánočními svátky pekli perníčky s rodiči, tentokrát
jsme si mohli vyzkoušet jak se pečou velikonoční perníčky
bez pomoci rodičů a babiček. Vše začalo tím, že jsme dostali
kus těsta, které Romanka doma večer pro nás připravila. Těsto
jsme rozváleli, do vyváleného těsta jsme vtiskli velikonoční
vykrajovátka a vznikly z toho obrázky, které jsme vložili na
plech. To samé jsme dělali pořád dokola, dokud nám nedošlo
těsto. Velikonoční perníčky, které vznikly, jsme dali upéct do
trouby. Když se perníčky vytáhly z trouby, začalo se zdobit
našlehanou pěnou z cukru a bílku. Všem se to opravdu povedlo
a byl to pro nás velký zážitek.
Verunka Křížková
Více informací a fotografií naleznete na internetových
stránkách www.zsprikazy.cz

CO DO KANALIZACE NEPATŘÍ

Vážení spoluobčané,
ve svých dopisních schránkách najdete leták
MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. Olomouc ,,Co nepatří
do kanalizace”. Rada obce Příkazy se tímto rozhodla Vás
informovat prostřednictvím letáku. Vedlo nás k tomuto
upozornění provozovatele, že na ČOV Náklo přitékají
odpadní vody jiného charakteru než vody splaškové
(např. močůvka, ropné látky, dešťové vody, oleje, tuky
atd.) a způsobují technologické problémy na ČOV.
Žádáme Vás, abyste si tento leták pečlivě pročetli
a svou kázní přispěli ke zlepšení situace na přetížené
čistírně odpadních vod v Nákle.
-5-
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Ze vzpomínek na zašly časê, co zôstalê
v paměti dêž smê chodilê do obecné školê.

Upozornění pro pacienty

Rozmarê aprilovyho počasi se často protahlê na celé
měsíc, ale koncem dôbna ôž bévalo přece trochô tepléš. Jarní
práce pomalô končêlê. Řepa ôž kličêla a každé hleděl, abê
měl zemsky jabka do svatyho Jiři (24.4.) v zemi. Na polô se
všecko ôž zelenalo. Proto eště koncem dôbna se procházelo
zasetym obilím, v řadě jeden vedli drôhyho s rêpáčkem v rôce
a vêpichovalo se osti-pcháči (bodlák) a iné plevel. Naostřené
rêpáček bêl vsazené na hulečce asi 1 m dlóhé, zdířkó zpevněné.
Takovy ô nás dělávalê kováři. To hlavně kvulê temô, abê to tam
přede žněma nestrašêlo a ve žnich pak nepichalo do rôk přê
vázáni do snopu.
Na svatyho Florêjána (4. května) mivalê ve Skrbeni hodê.
Nekdê ôž bévalo teplo skoro jak v litě, indá zas bêla zêma
a pršelo do teho. Někdo si pochvaloval, že stôdené máj - ve
stodolê ráj nebo takê že v májô nemá ôschnót pastýřovi hul.
Zkrátka jak to kêmô pasovalo. Okolo Zmrzléch môžu (12. až
14. května) stačêl k ránô slabé mráz a skory jabka bêlê na tabák
omrzly.
Drôhó květnovó nedělô bévala v zahradě Reprezenťákô
slavnost k Svátkô maminek. Ze školkê a ze školê smê ômělê
pěsničkê a básničkê, kery smê tam spivávalê a přednášelê. Přê
tem se tam hrávalê dovijaky hrê a k svačêně smê dostávalê párkô
s křôpavym rohlikem. Maminkê napeklê dobréch vdolečku a na
zapiti bêla pro každyho sôdufka, z keré až očê z dulku vêlizalê.
Potom tam přêšlê pan Němeček, srovnalê nás, každó třidô zvlášť
a vêfotografovalê na památkô.
Po celé měsíc bévalo večir v kaplêčce modleni. S tetinó
Hanákovó smê se tam modlívalê ruženec, pak litánijô loretánskó
a nakonec si zaspivalê známó marejánskó pěsničkô. Ale eště před
modlenim, jak se májové řikávalo, dêž se začénalo šeřêt, smê
chodilê na chróstê, keři tam litávalê nizko přê zemi k Sečum.
V letô smê jich čepicó sráželê a sbíralê. Nekeři si jich dávalê
do krabičkê od sêrek a pak jich kraďó v kaplêčce vêpóštělê –
a místo pobožnosti smê pak hledělê, jak ti chôdáci nalitovalê
ô stropô do lustra. Na Lhotě bévalê májovy venkô ô boži mokê
a na Hêňkově ô křéža před zvonicó.
-Va-

Vzhledem k šířícím se dezinformacím stran ordinačních
hodin na „objednání“, bych si dovolila touto cestou podat
vysvětlení.
Hodiny k objednání slouží pacientům, jejichž vyšetření
předpokládá delší čas, než je standardní vyšetření v ambulanci,
nebo těm, kteří jinak nemohou přijít v běžných ordinačních
hodinách.
Týká se to zejména: preventivních a vstupních prohlídek,
výpisů z dokumentace, sepsání lékařských posudků pro okresní
zprávu sociálního zabezpečení a úřad práce, výpisy na lázeňskou
léčbu, úrazové či životní pojistky, předoperační vyšetření aj.
Dále bych chtěla upozornit, že se snažíme dodržet čas
objednání, nicméně nemůžeme předpokládat množství akutních
vyšetření či návštěv v terénu v daný den.
Prosíme tedy pacienty o strpení a pochopení.
S přáním pevného zdraví MUDr. Andrea Adamcová.
Od 1.5.2012 má rehabilitace i praktická lékařka v Příkazích
nové telefonní číslo: 777 091 101

„NAKRMTE PLASTOŽROUTA 2011/2012“
použitými víčky z PET lahví
Prosíme rodiče a spoluobčany, aby nám pomohli nasbírat co
nejvíce vršků a získat tak peníze pro naše žáky.
Víčka z pet lahví můžete nosit během celého školního roku
2011/2012 do budovy základní školy nebo po domluvě pro
víčka dojde skupina dětí navštěvující školní družinu.
Soutěž trvá do 31. května 2012. Ale i poté můžete víčka do ZŠ
neustále nosit.
Vedení společnosti JELÍNEK-TRADING spol. s r.o. vyhlásilo soutěž s názvem NAKRMTE PLASTOŽROUTA 2011/2012.
Nejlepším sběračům, kteří nastřádají a odevzdají největší
váhové množství použitých víček z PET lahví věnuje společnost
finanční, věcné a upomínkové odměny v celkové výši 50.000Kč!
Úkolem žáků je nasbírat co nejvíce víček z PET láhví různých
barev a donést do školy.
Více informací u p. uč. Romany Zvěřové na tel. čísle
774350630

Základní škola Příkazy organizuje
dne 9. - 14. 5. 2012
Sběr papíru
Před školou bude ve středu 9. 5. přistaven kontejner, na
který můžete sběrový papír ukládat. Kontejner bude odvezen
v pondělí ráno. Po domluvě možný odvoz od domu dětmi
docházejícími do školní družiny.
Předem děkujeme za podporu této akce.
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Jak jsme Vám to v posledním Žudru slíbily, připravily jsme
zase krátkou zprávu z příkazského Rodinného Centra:

Hanácká slepička - Olomouc 1. 4. 2012

Zase se konaly výtvarné kurzy s Editou, jak již bylo
oznámeno v posledním Žudru. Ubrousková technika a před
Velikonocemi jsme vyráběli velikonoční dekorace. (Tvoření na
Velikonoce si můžete prohlednout na fotce.)
Nyní pro Vás připravuje Edita kurz „šperky z korálků“ a pro
děti školního věku se bude konat kurz „korálkové stromečky“.
Hradit se bude jenom materiál, 50 Kč za stromeček.
Také již probíhá kurz němčiny pro pokročilé a pro nejmenší.
Připravujeme také němčinu pro začátečníky.
Pokud máte zájem o jeden z těchto kurzů obdržíte veškeré
informace na r.c.prikazy @seznam.cz!
Dále chceme 15. 5. v 10.00 hod. pozvat všechny maminky
s miminky/batolaty aby se přišli k nám podívat, popovídat
s dalšími maminkami a seznámit se s centrem. V praxi se
ukázalo, že pro naše nejmenší je v hodinách „normálního
provozu“ moc velké vzrůšo.
Pěkná zpráva je, že Obec Příkazy bude rozšiřovat dětské
hřiště o pískoviště, na které se už moc těšíme! Plánujeme
postavit k němu malý dřevěný dětský domeček a nákup hraček
na písek. Při této příležitosti bychom se chtěli při hezkém počasí
sejít na „zahájení“, děti se postarají o zábavu na pískovišti a my
se postaráme o malé občerstvení. Termín se ještě dozvíte.
Ještě jednou naše otevírací doba: pondělí a středa
09.30 hod. – 11.30 hod.
Pokud jste u nás ještě nebyli, stavte se! Každý je srdečně zván!

Regionální centrum Sportu Pro Všechny pořádalo v neděli
1. 4. 2012 pohodové dopoledne plné her, soutěží a zábavy pro
naše nejmenší děti. Na akci odjíždělo celkem 6 dětí. Celá akce
probíhala v atmosféře Velikonoc.
Nejdříve nastoupily všechny zúčastněné Jednoty. Pak
následovala rozcvička, při které se děti rozběhaly a rozcvičily.
Po skončení rozcvičky jsme s pomocí materiálu, který jsme
dostali, vyrobili hnízdečko pro slepičku. Každá Jednota měla
své vlastní vyrobené hnízdo. Potom jsme se rozdělili na
stanoviště, kde pro nás bylo připravené různé sportovní vyžití.
Po zvládnutí těchto stanovišť nás čekala přestávka, během které
jsme se stihli posilnit. Došlo i na lidovou tvořivost. Každé dítě
si vyrobilo svou vlastní slepičku. Na závěr je čekal dostihový
závod. Dráha byla sestavena s pomocí nářadí (lavičky, švédská
bedna, žíněnky, odrazový můstek atd.) do dostihové dráhy.
Akce byla ukončena tím, že děti se šly podívat na hnízdo, do
kterého jim slepička snesla čokoládové vajíčko.
-LV-

Těšíme se na vás!

Ochutnávka a poznání různých druhů
potravin
Zajímavý nápad udělat ochutnávku potravin napadl paní
učitelku Romanku. Každý donesl jakoukoliv potravinu a sešlo
se jich tolik, že mohla začít ochutnávka. Každý žák měl za
úkol poznat se zavázanýma očima co vlastně jí. Poznávali
jsme jak chutná kečup, čokoláda, pepř, sůl, sýr, chleba, okurek,
rajče… a další potraviny. Všichni jsme se těšili až na nás přijde
řada, protože to byla ohromná legrace a zábava.
Verunka Křížková
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Jubilanti
Květen:
Štědrý Rudolf
Bečáková Jarmila
Blahová Františka
Slavíčková Ernesta

97 let
80 let
80 let
70 let

Červen:
Fišara Zdeněk
Zitta Antonín

91 let
70 let

Lumír Olšovský v Příkazích
„Hanáčtina zněla velkým sálem Záloženského domu
v sobotu 10. března. A to se nekonal žádný hanácký bál ani
folklórní odpoledne. Příznivci divadla se zde setkali s držitelem
ceny Thálie Lumírem Olšovským. Ten na hanácky kladené
otázky odpovídal, stejně jako jeho maminka, ryzí hanáčtinou,
kterou jej naučili rodiče, přestože vyrůstal na severní Moravě
v Hlučíně. Kromě vtipných odpovědí na dotazy, v nichž jsme
se dověděli o jeho dětství, studiu, práci a volném čase, zazněla
z jeho úst i řada krásných písní zejména z muzikálů. O tom, že
se setkání, organizované členy Kulturní komise při Radě obce
Příkazy vydařilo, svědčily rozesmáté tváře spokojených hostů,
kteří se velkým potleskem loučili s mladým umělcem za svitu
prvních hvězd a odnášeli si domů kromě příjemné nálady i podepsané fotografie s věnováním.“

Plán akcí pro rok 2012
Plánované akce v dubnu, květnu a červnu 2012
DUBEN 29. 4. (ne) Vernisáž výstavy ve skanzenu
(10.30 hodin výstava potrvá do 16. 9.)
KVĚTEN 1. 5. (út) Stavění máje (14.00 hodin)
5. 5. (so) Střelby MS na „Safari“
Svěcení nového zvonu na Hynkově (17.00 hod.)
19. 5. (so) Zájezd na Valašsko (od 7.50 hod.)
26. 5. (so) Hliněné dny ve skanzenu (10.00 hod.)
Noční turnaj v malé kopané - Hynkov
27. 5. (ne) Hliněné dny ve skanzenu (10.00 hod.)
ČERVEN 2. 6. (so) Kácení máje
10. 6. (ne) Dětský den - Příkazy
16. 6. (so) Dětský den - Hynkov
17. 6. (ne) Jarmárek ve skanzenu
25. 6. (po) Předhodový úklid v kapli v Příkazích
30. 6. (so) Malá kopaná - turnaj

Vynášení smrtky
Smrtná neděle, 25. března, byla od samého rána prosvícena
jarním sluníčkem. I to přilákalo řadu diváků nejen z Příkaz
a okolí, ale i dva mladé Japonce žijící již 9 roků v naší republice
k vycházce za naši obec. Vyšli z Hanáckého skanzenu spolu
se členy národopisné skupiny Pantla, kteří za zpěvu lidových
písní vynášeli symbol zimy – Smrtku. Tu nejprve na dvoře
Kameníčkova gruntu nastrojili, opentlili a ozdobili věncem
z vaječných skořápek.
V hanáckých krojích došli obcí až k rybníčku, kde Smrtku
zapálili, hodili do vody a jarními tanečními hrami a písněmi
potěšili vděčné diváky a uvítali jaro. Přejeme si, aby bylo aspoň
tak hezké jako toto odpoledne.

Téměř stejný text jsme poslali Olomouckému deníku,
který jej otiskl spolu s několika fotografiemi pod nadpisem:
Lidé z Příkaz se smáli s Lumírem Olšovským. Podotýkáme, že
titulek k našemu článku napsal redaktor Olomouckého deníku
a dodáváme: Lidé z Příkaz? Kteří z nás tam přišli? Od těch,
kterým nebylo zatěžko vyjít z domu, jsme pak slyšeli slova
radost, spokojenost, srdečnost, pohoda. Máte to také rádi?
Přijďte alespoň příště, i když další zábava může být ze zcela
jiného soudku. Plán akcí vyšel v občasníku Žudr, můžete si jej
přečíst na obecních vývěskách a připomenout si, kdy se u nás co
děje. Rádi se s VÁMI setkáme.
Za členy kulturní komise MBM
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