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Vážení spoluobčané,
dovolte nám, abychom Vás co
nejsrdečněji pozvali a mohli
spolu s Vámi oslavit
dne 22. září 2012
100. výročí zahájení výuky
v nové budově školy
a 145 let školství v Příkazích.
Pozvánka je přílohou občasníku.
Rádi bychom Vaším
prostřednictvím pozvali i Vaše
spolužáky bydlící mimo obec
Příkazy. Máte-li možnost tyto
své spolužáky kontaktovat,
dejte jim, prosím, na vědomí
konání této akce.
Za realizační tým
Karin Lakomá
karin.lakoma@zsprikazy.org

Podvakrát, jednou v devatenáctém a jednou ve dvacátém
století, zažily Příkazy velkou slavnost při otevření nové školy.
Ve století dvacátém prvním nebylo třeba stavět novou školu,
protože dílo našich předků dokončené před 100 lety bylo
tak velkoryse pojaté, že bylo možné přistoupit jen k opravě
a zejména k obnově původní honosné secesní fasády. Díky
ní, ale také díky celkovému řešení, škola v Příkazích daleko
přesahovala architektonickým pojetím obvyklé venkovské školy.
Zejména pamětníci mohou posoudit, jak úspěšně se stavební
firmě Marek Alt z Pňovic a TS&B spol. s r. o. z Olomouce
a příkazskému štukatérovi panu Josefu Trelovi se synem Jožkou
podařilo navrátit fasádu školy do původní podoby, jak ji nyní
zpracovala paní Ing. arch. Iveta Trtílková.
Při příležitosti znovuotevření školy vyjde i malý almanach,
který si spolu s dalšími upomínkovými předměty bude možno
zakoupit na oslavách. Je ohlédnutím za bohatou a slavnou
historií tohoto stánku místní vzdělanosti. V souvislosti s tímto
významným výročím příkazské školy je třeba vzpomenout
i na čtyři mimořádné osobnosti, které zde působily: prvního
učitele Ferdinanda Čočka, výjimečného znalce historie obce,
dále písmáka Jana Fišera, učitele Vladimíra Deckera a v řadě
neposlední, dlouholetého ředitele pana Stanislava Žváčka.
Je potřeba také připomenout finanční podporu, kterou
dostala obec od Olomouckého kraje.
Děkujeme jménem zastupitelstva obce Příkazy všem, kteří
se podíleli na pracích, jež bylo nutné vykonat k tomu, aby byl
škole navrácen lesk a půvab z doby před 100 lety, kdy byla škola
otevřena prvním žákům.
Chtěli bychom Vás tímto pozvat na oslavy 100. výročí
zahájení výuky v nové budově školy a 145 let školství
v Příkazích, které se uskuteční v sobotu dne 22. 9. 2012.

Vážení spoluobčané,
během letních měsíců započaly opravy obecních
budov podle toho, jak byly naplánovány při sestavování
obecního rozpočtu. Na všechny tyto opravy byla vypsána
výběrová řízení a výběrová komise v počtu pěti či
sedmi členů, pak hodnotila, která nabídka je cenově
nejvýhodnější.
- Pokračování na str. 4 -
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Štvrtá procházka po dědině s panem Vacó
– tentokrát na Hênkově
Prázdninê se přehóplê do drôhé polovice, umorny vedra ôž
konečně polevilê, rána só ôž chladněši a lepšê se déchá. Děti ôž
se pomalô chêstaji do školê. Nô a mê smê si řeklê, že je čas na
procházkô a zešlê smê se v nedělô 12. 8. 2012 o dvóch hodinách
na Hênkově, abêsmê se prošlê po malé a pěkné dědince, co patři
od r. 1960 k Přikazum. Zprvô smê nevěřêlê svém očim, protože
se nás ô hênkovské školê, kde procházka začénala, zešlo asi
dvaaštêrêcet, a postôpně se předávalê dalši, takže ke koncô nás
ôž bêlo kolem 50. Pravda, bêlo tô ê sêlny zastópeni Přikazkéch.
Mêslim že sem napočitala dvacet lêdi. Néprv nás všeckê
přêvitala za kulturni komisô Boženka Mikolajczyková a potom
se slova ôjal pan Boleslav Vaca. Uplně na začátkô přêpoměl
nejaky zajimavosti, že ê dêž je Hênkov malé, je zvláštni, třeba
povodněma, bêlê tadê kdêsê 3 řeznici, dnes só tô třê hospodê,
od r. 1935 se tadê hrál hokej, založené vzdělávacím spolkem na
věči urovni, dál tadê bêlê 2 hájovnê a dřiv se tadê takê hrávalo
divadlo v přírodě a bévalo káceni mája na vodě.
Hênkovská škola bêla založená v r. 1908, kdê bêla
slavnostně vêsvěcená. Prvnim ôčêtelem bêl pan Augustin Libiger se 46 žákama v jedné třidě. Névěči počet žáku bêl v r. 1918,
to bêlo 94 děti, čemô ale pomalo nikdo z nás nechtěl věřêt.
Hênkovšti rodáci přêtem zaspominalê na jedneho z ôčetelu, keré
bêl z Přikaz. Bêl to pan Božetěch Vaca, bratr našeho pruvodce,
a tadê ôčel v r. 1945 krátko po válce. Pak bêl řidicim ôčêtelem na
Střeni. Z rodinê Vacové tadê ale eště ôčel takê tatinek pana Vacô,
ale jenom krátkó dobô. Ve školê se kromě ôčeni odbévala i jiná
činnosť v dědině, bévala tô veřejná knihovna, bêl tô byt řidiciho,
za posledního pana řidiciho Jaroslava Mertô se tadê promítávalo
kino a v posledni době tô bêla ê ordinace obvodni doktorkê. Od
rokô 1976 je hênkovská škola zavřená pro nedostatek děti a děti
z Hênkova chodijó do školê v Přikazich nebo jinde. V r. 1998
bêla školni zahrada zabraná pro vystavbô rodinnéch domku.
Přimo v prostředkô dědinê bêla 1. hájovna, keré se řikalo
Lichšténská (Lichtenštejnská), která bêla zrôšená v r. 1931. V r.
1932 budovô kópil pan Karel Kódelné z Přikaz, no a jeho rodině
patři pořáď, dnes tam mêslim bévaji Šindelářovi. K hájovně
patřêla malá stodola, kerá je hezkê vidět z ôlečkê ô hospodê,
kde si za válkê schovávalê koně před bléžici se frontó Fišarovi,
Vacovi a Hřêvnovi z Přikaz.

Kulatá Marie
Heinischová Jana

92 let
70 let

Říjen
Protivánková Věra
Kostelník Pavel

85 let
70 let

Hospoda - bévala až do r. 1921 obecni, ale pak se prodala
panô Františkovi Lakomymô z Přikaz, keré jô pronajal svymô
švagrovi Protivánkovi ze Skrbeně, pak bêla hospoda dál
pronajimaná a prodávaná, až v r. 1932 jô kópil hospodské
Bedřich Šidlík, od něho jô pak kópila rodina Surmova (Miroslav
Surma do té dobê řeznik na hospodě v Křelově). V 50-téch
letech bêla hospoda znárodněná, ôžévala jô Jednota a paní
Surmova tô dělala po cely leta hospodskó, po ni pak převzala
hospodô jeji cera Maruška Pečová. Rodina provozôje hospodô
dodnes. V hospodě bévalo maly jeviště a hrálo se divadlo, bévalê
tadê ê plesê.
Potom smê šlê po sêlnicê, kerá bêla postavená v r. 1894
směrem k Přikazum, této části dědinê se řiká Bědov a konči asi
ô Doleželovyho. Vedli hospodê bévalo Přêdalovo a domek
rodinê Nejedléch. Toď nám pan Vaca přêpominal slavnyho
hênkovskyho rodáka, maliře Jaroslava Nejedlyho, keré se tô
narodil. Bêl to maliř domova, rád maloval obrazê z okoli své
rodné dědinê. Lêdi ho potkávalê s maliřském nádobičkem
na polich a hlavně v lese okolo Moravê. Jeho obrazê má
hodně hênkovskéch domácnosti. V r. 2003 bêla v Přikazich
v Záloženskym domě véstava jeho obrazu, kery zapučêla rodina
Vachutkova. V jeho malym domkô pré béval hênkovské obecni
uřad. Vedli v domě č.p. 58 béval první hênkovské konzum
a trafika a vedli známé autoopravář pan Bohumír Dostál.
Naproti temto domum je volny misto, kde nám prozradil Pepa
Zbořêlu – včelař, že se tadê narodil v domkô ô cestê, keré ale
ôž dnes nestoji, a to v rokô, kdê bêlê na Hênkově prvni zátopê,
hádéte v kerym? Z domô Stratilovéch naproti hospodě pocházi
pan Jožka Stratil, keré bêl letec a šêkovné fotograf.
Nakoncô Bědova je pěkné parčik, keré vznikl na mistě
bévalyho Hlênikô, odkuď se brala hlêna na děláni vepřovic.
Pani Čepělová spominala, že parčik vêprojektoval ing. architekt
Jan Přêdal, rodák z Hênkova společně ze zahradó ê přikazké
školkê. Eště než se hlênik zavezl, bévalo tô kluziště kde se hrál
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hokej a v r. 1940 bêl založené HOH (Hokejové oddil Hênkov).
Hokej se ale takê hrával na Moravě, dêž bêla pořádně zamrzlá.
Přê sêlnicê naproti Hlênikô mival oficinô holič Vasil (Lojza
Dosódilu, keré dlóhy leta střêhal a holêl ê v Přikazich a zvlášť
mê děvčata si moc dobře pamatôjemê na jeho vtipkê a řečê.
Od Hlênikô směrem ke Skrbeni – teda na skrbeňské
vypadovce, temôto mistô se řiká Kopčák, só domê rodinê
Vitkové, Stránělové, Hlóškové, Spurné, Oplôštělové a Vočkové.
Z rodinê Vitkové dnes ô Stránělu bêl střepinó šrapnelô smrtelně
zasažené Jan Vitek - bêla to posledni válečná oběť na koncô
válkê na Hênkově. Na domě Vêhlidalovéch je pamětni deska
člena rodinê ômôčenyho v koncentračnim táboře. Ô Hlênika
pan Vaca řekl krátko ô hênkovským kravíně, keré bêl postavené
v r. 1959. Postavilo ho hênkovsky družstvo eště před slóčením
z družstvem v Přikazich. Sêlnica přes Hênkov směrem
k Přikazum bêla dokončená v r. 1897. Ô cestô dál se névic
postaral pan Šťovíček, keré pracoval na Okresnim národnim
vyboře a pomuhl s vêřizováním záležitosti.
Procházka pokračovala dál okolo domu bratru Lónovéch,
(kde je na domě poznačená véška hladinê vodê za povodně
1997) kolem domô rodinê Bašnéch a dál okolo novyho domô
Látalovyho - postavenyho na mistě staryho domô, keré spadl
přê zmiňované povodni v r. 1997. A došlê smê na Gandêjô, to
je přê cestě směrem ke Lhotě. Gandia – tak se říkalo osamělém
mistum, kde se člověk muhl zastavit a občerstvit… Tadê béval
ê pan Jindřich Kvapil, keryho všeci znajó jako posledního
hênkovskyho košékáře. Ê dêž na Hênkově pré ômělê prótěny
košékê dělat skoro všeci. Naproti jeho domô stoji cihlové
dum, keré postavil jeden z jejich rodinê, bêl to takové bytové
dum, bévalê tadê třeba mladi, keři teprve začinalê samostatné
žêvot, nebo ti, co si zrovna stavělê domê. V techto mistech só
postaveny novy domê nekeréch hênkovskéch občanu a ôž só
tô takê vidět tê novy domê na okrajô dědinê, postaveny v r.
2010. Jejich 10, prozatim ale nésó všeckê prodany, só jenom
v pronájmô. Polô nalevo od cestê směrem ke Lhotě se pré řikalo
Čerti bahno, kdêsê tadê stávala Řikalova stodola. V domě, kde
dnes bévá rodina obecni zastupitelkê pani ing. Martê Urbánkové
bévalê Sklenářovi a jejich sên Antonin Sklenář hrál za národni
reprezentacô pozemni hokej. Ô dômkô kdêsê stával křéž a dvě
lêpê, okolo něho se chodilo do kostela a hênkovsky děti do
nákelské školê.
Potom smê šlê ózkó ôlêčkó přes Koňár do části dědinê,
keré se řiká Trni, kery vêhořelo na podzêm v r. 1937. Bévalê
tadê samê maly chalópkê, kery tenkrát všeckê lehlê popelem.
Dnes tô hodně bévaji s místnima ê chalôpáři. Tadê stoji mimo
jiny ê dum rodinê Přêdalovéch, odkuď pochází pan architekt,
co navrhl osázení hênkovskyho Hlêniko a přikazské školkové
zahradê. V domě ô Přêdalu béval ê konzum. V Ôlêčce je dum
Konopkovéch, odkuď pochází Boženka provdaná Vacová.
Ôlêčka vede ke kulturnimô domô okolo domô Peřênovéch - to
bêlê známi rêbáři a pré se snaď přátelêlê s vodnikem Hájkem, co
béval v náhoně ô mléna. Na protéšim domě Peřênovéch, mêslim,
že Zdenka, môsi každyho zaôjmót včelén na štitě domô.
Ô kaplêčkê, kerá bêla pro tôto chvilô otevřená smê
zase neodolalê a podivalê se na krásnó skleněnó plastikô
ing. Tichyho ze Skrbeně s venkovskéma motivama, troškô smê
zaspominalê na svěceni kaplêčkê z loňskyho rokô a v letošnim
rôkô svěceni novyho zvonô, zakópenyho rodinô Charvátovéch.
Obóch akci se učastnilo hodně občanu z Hênkova, Přikaz
a ê cêzich. Na prostranstvi blézko kaplêčkê stoji kamenné křéž,
keré tadê bêl dané v r. 1905 namisto puvodniho dřevěnyho.
Nechal ho postavit pan farář Peřina, to bêl stréček stařenkê

pani Čepělové. Na křéžô je reliéf Panenkê Marie. Kósek od
kaplêčkê je památnik – pomník padléch v prvni ê drôhé světové
válce. Postavilê ho v r. 1926 podle návrho firmê SEMERÁK
– sochařské ateliér v Olomóce. Só na něm napsany ména
padléch a nezvěstnéch občanu a přepsany oběti z té drôhé.
Tento pomnik má ê zajimavosť, só to vêmazany 3 řádkê, kde dřiv
bêlo napsany „Věnovaný Odborem národní jednoty za přispění
občanů“ - têto slova môsêle bêt za II. světové válkê vêmazany
a neobnovilê se… Puvodně měl bêt navrchô pomnikô křéž, ale
ruzny nábožensky skupinê se na temto nemuhlê dohodnót. Na
pomnikô je reliéf matkê, kerá čeká na návrat otce, sêna nebo
môže z válkê. Hasičská zbrojnica je postavena v r. 1931.
Pak smê směřovalê ke mlénô, nô a přê té přiležitosti bêlê
zminěni ê hênkovšti mlênáři. Puvodně tô stával v lese osamocené
mlén ôž v r. 1437, keré patřêl mlênářovi Hynkovi, podli keryho
bêla potom pomenovaná osada se sedmi domkama rêbářu.
V 19. stoleti bêla zčásti mléna ê olejna, kde se tlačêl len, mák
a slônečnica. Tenkrát ôž bêl mlén v majetkô rodinê Strnadu, keři
ho v r. 1915 prodalê Karlô Kadlecovi, mlênářovi z Ôherskyho
Brodô. Ten ho opravil a zprovoznil elektrárnô a pak prodával
ê elekrické pród. Poslednim hênkovském mlênářem bêl pan
František Solař. V 50-téch letech bêl mlén znárodněné a přestalo
se tadê mlet. Spotřebni družstvo Jednota tô mělo skladê zeleninê.
V 90-téch letech se mlén vrátil rodině Solařovéch. Ôž se nedá
obnovit a dat do puvodniho stavô, protože přitok vodê do mléna
je vêschlé, nésó tam turbinê a takê z dalšich duvodů. Dnes je tô
ta drôhá hospoda. V roku 1928 bêl postavené velké splav, keré
slóži dodnes. Malé splav bêl v 70-téch letech zrôšené. Mistô
naproti mléna se řikalo Lôža, protože to bêlo kdêse pod vodó
a bévalê tadê héna kačen a hôsi z celé dědině. Vzadô rostlê vrbê,
z keréch se řezalo próti na vérobô prótěnéch košéku. Za mlénem
bévala mlênářova lóka - dnes je tam hřiště, kde hraji maló
kopanó za AC Karasov. Tadê pan Vaca přêpoměl, že Hênkovô
se tak nekdê řiká Karasov, ale v žádnym připadě nende o nejakó
ôrážkô, ale má to svuj puvod ve skôtečnosti, že na Hênkově
bévalo dřiv hodně tuněk a rêbničku, v keréch bêlo hodně rêbiček
– karásku. Od teho název pro hênkovákê „Karasi“ – „Karasov“.
Od mléna smê šlê po hrázê a okolo domu Šterbovéch v Kótě
a přêšlê smê ke kulturnimô domô. Ten má novy okna, novó
fasádô, je vêmalované a v sóčasnosti se tadê dělaji konečny
upravê. Nô prohlidlo to tadê notně. Možná eště neco je potřeba
ôdělat s kôcheňó. Ale to ôž bê bêlo asi moc. Kulturni dum bêl
otevřené v r. 1965.
Od „Kulturákô“ smê šlê směrem ke drôhé hájovni, okolo
domô řidicího Mertê a nové (třeti) hospodê Vaška Konopkovyho.
Tato hájovna patři Lesum města Olomóce a vêstřidalo se na ni
ôž 10 hajnéch. Poslednim je p. Čelóch. Od hájovnê vede lavka
do lesa, abê se zkrátila cesta a řiká se ji Dudova lavka, je to po
jednym z hajnéch, jeho rodina dodnes žêje v Přikazich a jeho
vnuk Jožka bêl takê s nama na procházce. Lavka je opravená
a spôjoje hájovnô s Malym Zástrôžim. A tadê naše procházka
končêla. Diky panô Vacovi a takê mnohém hênkovském
rodákum a občanum, keři spominalê (pani Čepělova, manželé
Vachutkovi, pani Eva Zatlókalová ze Skrbeně, pani Vêmlátilová,
Běhalová, Hrabalovi, Doleželovi a ini.), keři doplnilê vêprávěni
našeho pruvodce pana Vacô. Mê se včêl bôdeme těšêt eště na
pátó procházkô v Přikazich a to z Vrtova, přes Vévoz, okolo
Boži môkê na hřbitov do Nákla, kde nám pan Vaca povêkládá
a ôkáže hrobê našech spoluobčanu, keři ôž nésó mezê nama
a tadê odpočévaji. Procházka bôde asi na koncô záři nebo
začátkem řijna.
Zapsala Z.Z.
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- Pokračování ze str. 1 Na zvelebení obecních budov jsme obdrželi následující
dotace :
l 500.000,- Kč od Olomouckého kraje na opravu
základní školy
l 457.000,- Kč od MAS Moravská cesta na výstavbu
nového soc. zázemí na hřišti v Příkazích
l 100.000,- Kč od Ministerstva kultury na opravu
4 obloukových oken na Záložně
Tyto finanční prostředky, se kterými jsme při
sestavování rozpočtu nemohli počítat, jsou příjemnou
finanční injekcí a pomohou nám vylepšit konečnou bilanci
rozpočtu pro tento rok.
V minulém Žudru jste byli obrázkem informováni
o tom, jak bude vypadat naše škola po dokončení
rekonstrukce. Koncem měsíce července byla dokončena
oprava její severní fasády. Zároveň s touto fasádou
školní budovy, byla ze severní strany dokončena fasáda
obecního úřadu. Vzhledem k tomu, že se při rekonstrukci
severní fasády vyskytly nějaké méněpráce, tak fasáda
obecního úřadu byla opravena zdarma s tím, že obec
pouze zakoupila barvu na její natření. V těchto dnech jsou
dokončovány zednické práce na jižní straně školní budovy.
Původní okna byla vybourána a do vzniklého stavebního
otvoru zedníci vyzdili sloupek, který jej rozdělil přesně na
dvě poloviny. Po osazení nových dřevěných oken dostala
budova hned jiný ráz, připomínající její původní podobu.
Zednická firma se vcelku zdařile popasovala s její členitostí
a teď už jenom zbývá, aby tuto letitou budovu štukatéři
správně a včas vyzdobili štukovými ornamenty, které od
jarních měsíců připravují ve sklepení školy. Čelní fasáda
bude barevně poměrně rozmanitá, s cílem upozornit na
architektonický sloh ve kterém byla škola před 100 lety
postavena, tedy secesi.
Mnoho práce bylo vykonáno také uvnitř školní
budovy. Do těch tříd, kam doposud nebyla zavedena
voda, pracovníci pana Blahy zhotovili rozvody, odpady
a osadili nová umývadla s historickými bateriemi.
K osazení těchto umývadel došlo poté, co společnost
pana Ivo Lakomého provedla obložení jejich okolí bílým
keramickým obkladem. Pánové Robert Mikšík a Pavel
Zámečník se ujali obkladačských prací při rekonstrukci
posledních toalet, které se nestihly udělat v loňském roce.
Byly nastříkány radiátory a natřeny všechny trubky k nim
vedoucí. Rovněž bylo dokončeno natření dveří a zárubní
ve spodním patře a na všechny dveře bylo namontováno
nové, historické kování. Celá budova byla vymalována
pány Josefem Purem, Lubošem Kadlecem a Jiřím Hřivnou
a hlavně musel být proveden generální úklid. Všem, kteří
se pod vedením paní školnice Ivety Lukešové na úklidu
tohoto „staveniště“ podíleli patří velké poděkování.
Na Hynkově došlo k opravě komínů a střechy na
bývalé škole a poté prošel generální rekonstrukcí celý
kulturní dům. Opravu komínů na škole a zhotovení
fasády na KD provedla společnost pana Jaroslava Hořejše.
Opravě fasády předcházela výměna všech nevyhovujících
a netěsnících dřevěných oken na tomto objektu, za okna
plastová. Vymalování uvnitř KD se na jedničku zhostil
pan Luboš Kadlec. Vydatně mu pomáhal pan Milan Říkal
a s úklidem pak paní Vladimíra Sedláčková. Celá budova
moc prokoukla a určitě ušetříme i spoustu peněz za
vytápění.

Dále bylo na Hynkově dokončeno vykácení zbylých
přerostlých topolů , které se nacházely na úpatí vyustního
otvoru zatrubněného potoku Koňar. Na jaře vybagrované
sedimenty z Koňaru od jara už vcelku vyschly. Proto
došlo k jejich rozhrnutí na okolní pole a celý prostor okolo
pak obecní pracovníci uklidili.
Zbudování nového sociálního zázemí v areálu hřiště
v Příkazích začalo poněkud později než bylo původně
zamýšleno. Stalo se tak kvůli výši této investice, neboť
ta je skoro dvojnásobná proti původnímu předpokladu.
V rámci výběrového řízení byla vyhodnocena jako nejlepší
nabídka společnosti TS&B, s. r. o. Olomouc a celkové
náklady dosáhnou částky 1,057.866,- Kč. Proto bylo
rozhodnuto počkat a pokusit se získat nějaké finanční
prostředky z MAS Moravská cesta, kde se očekávalo
vypsání výzvy k podobným projektům. A vyplatilo se,
neboť dotaci jsme získali. Stavební práce započaly na
počátku prázdnin a dnes finišují. Stavební firma by měla
vše stihnout do 22. 09. 2012, kdy se zde bude konat tradiční
vinobraní. Na první pohled oku úplně nelahodí, že jsme
nechali postavit pouze část původní budovy. V tuto chvíli
nemáme na další část stavby finanční prostředky a proto
bylo rozhodnuto s opravou dalších místností tohoto
objektu počkat.
Osázení okolo Haťové cesty bude provedeno v měsíci
říjnu. Počátkem srpna jsme provedli postřik výmlatků
topolů a černých bezů totálním herbicidem. Před samotným sázením novými stromy a keři bude provedeno
odstranění současné zeleně težkým mulčovačem. Osázení
stromy bude provedeno pouze z jedné strany, neboť
dotační titul, kde je možné žádat o finanční prostředky
má jisté hranice, které nás limitují. Osázení podél druhé
strany cesty proto odložíme o rok. Letos jsme na výsadbu
tohoto stromořadí získali dotaci ve výši 50 %, tedy částku
77.967,- Kč. Výběrové řízení vyhrála společnost pana
Ing. Libora Tandlera. Na Haťové cestě bude vysázeno 35
dubů, 27 javorů, 26 lip a 10 jilmů. Krom toho zde bude
vysázeno 10 skupin keřů ve složení líska, hloh, brslen
a řešetlák, aby se zde žijící zvěř měla kam schovat a také
co pojídat. Malá dotace a to ve výší 80 % tedy 8.000,- Kč
byla rovněž získána na odborné ořezání památného dubu
u kapličky v Příkazích.
Spousta občanů, kteří bydlí okolo poškozené cesty
ze žulových kostek vedoucí na Hynkov se na nás obrací
s dotazem: „Kdy konečně se bude s touto cestou něco
dělat?“ Dotazy zesílily zvlášť poté, co museli strpět
zvýšený dopravní ruch v souvislosti s výstavbou bioplynové stanice ve středisku zemědělského družstva.
Tato cesta je v majetku Olomouckého kraje. Vedení obce
s vlastníkem opakovaně jednalo o opravě této cesty.
Oprava byla přislíbena na příští rok s tím, že „kraj“ zaplatí
jen část této opravy a zbytek musí zaplatit obec. To však
v tuto chvíli není v možnostech obecního rozpočtu.
V souvislosti s výstavbou bioplynové stanice byla
koncem loňského roku s vedením ZD Unčovice uzavřena
ústní dohoda o řešení dopravní situace v souvislosti
s jejím zásobováním. Ta spočívá ve vybudování nové
obslužné komunikace za družstvem okolo železniční
trati a nebo v opravě stávající „krajské cesty“. Rovněž
byl ze strany ZD přislíben pravidelný roční příspěvek
do rozpočtu obce vztažený k výkonu bioplynové stanice.
Doufáme, že v měsíci září budeme moci porovnat obě tyto
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varianty, na které ZD Unčovice objednalo studie včetně
rozpočtů a dojde k podpisu smlouvy mezi obcí Příkazy
a ZD Unčovice. O obsahu této smlouvy Vás budeme
neprodleně informovat.
V budově mateřské školy došlo k drobným stavebním
úpravám v souvislosti se stěhováním ordinace praktického
lékaře z prostor rehabilitace do zvýšeného přízemí, dříve
provozovny kadeřnictví. Vzhledem k tomu, že kadeřnictví
je již delší dobu uzavřeno, tak v těchto prostorách bude
od měsíce září zřízena ordinace praktického lékaře. Podle
sdělení paní MUDr. Andrey Adamcové, by mohlo dojít
také k rozšíření lékařské péče o další odborné lékaře.
O tom Vás budeme včas a podrobněji informovat až tato
situace nastane.
J. Sívek

Zprávy z Rady
Vážení čtenáři, ve sloupku VÍTE ŽE Vás chceme informovat
o zajímavých věcech projednávaných Radou obce, která se
sešla za poslední období dvakrát. Vybrali jsme pro Vás ty
nejzajímavější:
Rada obce schválila:
l využití obecní sekačky k sečení zelených ploch pro občany
Příkaz a Hynkova za cenu 250,- Kč bez DPH, 300,- Kč vč. DPH
za 1 hodinu sečení
l dodatek ke smlouvě o dílo se společností Marek ALT,
zednictví z Pňovic, která po dohodě provedla zednické práce
pouze na zadní straně fasády ZŠ Příkazy za cenu z výběrového
řízení 537.527, Kč bez DPH
l uzavření smlouvy o dílo na přední část fasády ZŠ Příkazy
se spol. TSaB, stavební firma, s r.o. z Olomouc, dle výběrového
řízení druhá v pořadí ze cenu 543.108,- bez DPH.
l cenovou nabídku p. Jana Vlka z Příkaz na zámečnické
práce na zabezpečení areálu Záloženského domu Příkazy.
Náklady nepřesáhnou částku 3.500,- Kč.
l opravu bývalého kadeřnictví v budově MŠ na ordinaci
předpokládaným nákladem do 30.000,- Kč bez DPH. V ceně
není zahrnuta případná výměna oken.
l zakoupení 9 ks odpadkových košů do Příkaz
l darovací smlouvu Senior klubu Příkazy pro ZŠ a MŠ
Příkazy ve výši 1 000,- Kč.
l Rada obce Příkazy a Rada obce Náklo se na svém
společném jednání dne 2.7.2012, které se konalo na OÚ Náklo,
dohodla na potřebě intenzifikace a úpravy stávající ČOV a m.j.
v této souvislosti na potřebě aktualizace stávající, popř. uzavření
nové smlouvy o sdružení mezi oběma obcemi v souvislosti
s plánovanou akcí. Obě obce se také dohodly na uzavření
mandátní smlouvy se společností CPS consulting, s.r.o., Praha,
která zajistí přípravu a průběh veřejné zakázky na zhotovitele
projektové dokumentace plánované intenzifikace. Obě obce se
dále dohodly:
-vedoucím členem sdružení bude Obec Náklo, která (po)vede
účetnictví sdružení a související agendu
- odkanalizování a čištění odpadních vod místní část Obce Náklo
Lhota nad Moravou a místní část Obce Příkazy Hynkov bude
každá obec řešit samostatně, splaškové vody z obou místních
částí nebudou přivedeny na ČOV Náklo.
- poměr financování 43% pro Obec Příkazy a 57% pro Obec
Náklo vychází z poměru vlastnictví ČOV obou Obcí
Rada obce dále projednala:
l návrh na směnu pozemků p.č. 670/1 o výměře 1.072 m2,

trvalý travní porost, 670/3 o výměře 1.073 m2, trvalý travní
porost a pozemku p.č. 630/5 o výměře 9.060 m2, orná půda,
vlastníka pozemků p. Antonína Kučerky, za pozemek Obce
Příkazy, p.č. 564/45 o výměře 4.493 m2, orná půda a pozemek
p.č. 564/46 o výměře 8.324 m2, orná půda, vše v k.ú. Příkazy.
Pozemky p. Antonína Kučerky se nachází v těsné blízkosti
střelnice Mysliveckého sdružení Příkazy, navrhovanou směnou
pozemků vlastníka za pozemky Obce Příkazy tak bude
zajištěn přístup k myslivecké střelnici po obecních pozemcích
a přesunutím pozemku p.č. 630/5 se pozemek dostane z dosahu
palebné vzdálenosti od střelnice.
Směňované pozemky se nachází mimo dobývací prostor
štěrkopísku a mimo území dotčené těžbou, směňované pozemky
se nachází ve stejné vzdálenosti od obce Příkazy
Rada obce doporučuje Zastupitelstvu obce ke schválení:
l v souvislosti s projednáním zadání Územního plánu
v Senice na Hané Rada obce zaslala Obci Senice na Hané návrh
na vybudování cyklostezky podél železniční trati Příkazy-Senice
na Hané, kterou navrhuje zahrnout také do územního plánu naší
obce

INFORMACE O ZAHÁJENÍ POŘIZOVÁNÍ
ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÍKAZY
Zastupitelstvo obce Příkazy na svém jednání dne
21.6.2012 rozhodlo pořídit nový územní plán obce. Důvodem
pořízení nového územního plánu obce Příkazy je především
nová legislativa, protože nynější územní plán již nevyhovuje
stávajícím předpisům.
Úkolem územního plánu je stanovení koncepce rozvoje
území. Návrh územního plánu musí vytvořit předpoklady pro
výstavbu a udržitelný rozvoj území. Územní plánování ve
veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační
hodnoty území včetně urbanistického, architektonického
a archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu jako
podstatnou složku prostředí života obyvatel.
Územní plán vymezuje zastavěné a nezastavěné území,
plochy přestavby, plochy pro veřejně prospěšné stavby, pro
veřejně prospěšná opatření a pro územní rezervy. Územní plán
také stanoví podmínky pro využití těchto ploch.
Termín dokončení prací je plánován na konec roku 2014,
aby mohly být do územního plánu zapracovány výsledky
pozemkové úpravy na Hynkově.
Pořizovatelem územního plánu obce Příkazy je Magistrát
města Olomouce, odbor koncepce a rozvoje, zároveň, jako
zastupitele, který bude mít pořízení územního plánu na starosti,
Zastupitelstvo obce určilo Josefa Škrabala.
Nový územní plán bude obci a občanům sloužit dlouhá léta
a proto se obracíme na všechny občany, aby sdělili na Obecní
úřad své názory a požadavky na to, co by měl územní plán
řešit, a to již v této přípravné fázi vypracování zadání územního
plánu, v termínu do 30.10.2012.
Děkujeme za spolupráci. J.Š.
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Obecní úřad oznamuje občanům, že se vybírají
poplatky za odpad, stočné a psy na 2. pololetí
2012. Upozorňujeme, že splatnost poplatků
je 31.10.2012.
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ZŠ a MŠ Příkazy, Sdružení rodičů při ZŠ
v Příkazích a Obec Příkazy Vás srdečně zvou
na

Vážení rodiče, milé děti,

Oslavy 100. výročí zahájení výuky
v nové budově školy a
145 let školství v Příkazích – 22. 9. 2012
KAPLE SV. CYRILA A METODĚJE
• Kladení věnců
• Mše svatá

8.15 hod.

ŠKOLA 9.30 – 15.00 hod.
Den otevřených dveří
• výstava prací žáků, fotografií, kronik, starých didaktických
pomůcek
• ŠD – ukázková činnost ŠD
• prodej upomínkových předmětů
• 9.30 hod. pěvecké vystoupení současných a bývalých žáků ZŠ
• 11.00 hod. předání klíčů od nově zrekonstruované školy
• 11.15 hod. pěvecké vystoupení současných a bývalých žáků ZŠ
Obecní úřad (původní budova školy) 9.30 – 15.00 hod.
• Den otevřených dveří
SKANZEN 9.30 – 18.00 hod.
• Výstava zapůjčených artefaktů z přerovského Muzea
Komenského
AREÁL TJ 13.00 hod.
• Předání klíčů od nově zrekonstruovaného zázemí areálu
SLAVNOSTNÍ PRŮVOD 14.00 hod.
• 13.45 – sraz u Jelínkových
SÁL ZÁLOŽNY 15.00 – 18.00 hod.
• Slavnostní akademie
– dětí a žáci MŠ, ZŠ, LŠU
– Národopisný soubor Pantla, Sokolky, Seniorky,
– členové Smíšeného pěveckého sboru při Spojeném vesnickém
klubu Příkazy,
• Klubovna Záloženského domu – prodej upomínkových
předmětů
AREÁL TJ 13.00 - 20.00 hod.
• Výstava fotografií
• 20.00 hod. - Vinobraní – k poslechu a tanci hraje hudební
skupina ASTEOR
OBČERSTVENÍ ZAJIŠŤUJÍ
9.30 – 15.00 hod. ZŠ a MŠ – v budově školy
9.30 – 18.00 hod. SDH Příkazy – u školy
9.30 – 18.00 hod. Hanácké skanzen – U berana
10.00 – 18.00 hod. Myslivecké sdružení – Myslivecký dům
od 12.00 hod.
TJ Sokol - Areál

čas prázdnin se nachýlil ke konci a blíží se den, kdy si
vy děti nasadíte aktovky na ramena, pro některé z vás to bude
poprvé, a vykročíte směrem ke škole.
My se už na vás na všechny moc těšíme a vy se můžete těšit
na nově vymalované třídy, ve všech třídách už máme koutek
s umyvadly, nově zrekonstruované dívčí toalety v prvním patře,
vyměněná okna v celé budově a doufejme, že v den zahájení
nového školního roku se bude fasáda skvět v celé své kráse.
S paní J. Hřivnovou, vedoucí školní jídelny, jsme připravily
jako další možnou variantu placení obědů bezhotovostně
jednorázovým či trvalým příkazem.
V nejbližších dnech bude zakoupena keramická pec, na
kterou jste nám pomohli přispět i vy, rodiče, spoluobčané
a příznivci školy, když jste nám pomohli sbírat staré
elektrospotřebiče. I v loňském školním roce se nám podařilo
umístit na předních místech a to – v přepočtu nasbíraných
kilogramů na jednoho žáka na 3. místě (229, 5 kg) a v celkovém
množství na 4. místě. Slavnostní vyhlášení se konalo na Tvrzi
Hummer u Prahy, kde na děti čekal návrat do středověku se
spoustou her a soutěží.
Všem Vám za spolupráci moc děkujeme a budeme se těšit
na další i v letošním školním roce.
Nerada bych zapomněla poděkovat i Kulturní komisi,
která věnovala výtěžek z akce Velikonoce ve Skanzenu 5000,jako příspěvek na pořízení pece. Od října bychom rádi nabídli
kroužek keramiky nejen pro děti ale i ostatní zájemce.
Pro rodiče, kteří potřebují, aby o jejich děti bylo postaráno
v ranních hodinách před zahájením vyučování, bude k dispozici
v době od 6.30 do 7.30 hod. ranní družina.
Postupně bude zavedena internetová žákovská knížka.
Milé děti,
samozřejmě se můžete i v letošním školním roce těšit na
zajímavé akce, které pro vás chystáme společně se všemi paními
učitelkami z MŠ, ZŠ ale i s ostatními pracovníky školy a nově
i ve spolupráci s Rodičovským sdružením při ZŠ.
Slavnostní zahájení školního roku proběhne 3. září 2012 od
7.45 – 8.30 hod. v Slavnostní síni OÚ. Poté děti odchází domů.
Všem přeji krásný školní rok 2012/2013.
Mgr. Karin Lakomá

XV. VŠESOKOLSKÝ SLET
30. 6. 2012 – 6. 7. 2012
Konec června byl pro členy Sokola termínem odjezdu
na XV. VŠESOKOLSKÝ SLET. Z Příkaz jsme do Prahy 30.
6. 2012 se sestrami z Nákla, Mezic, Unčovic, pod vedením
Marušky Peřinové ze Lhoty, která s námi nacvičila skladbu
Česká svita, odjížděly čtyři. Vestibul Olomouckého hlavního
nádraží se před desátou hodinou zaplnil Sokoly a Sokolkami
Olomoucké župy Smrčkovy a před půl jedenáctou jsme obsadili
určený vagón číslo 7 ve zvláštním vlaku, kterým cestovala na
slet většina účastníků z Moravy. Cestou jsme se s nimi poznávali
a zpestřovali si jízdu zpěvem a občerstvením. V Praze jsme se
přistavenými autobusy rozjeli na místa ubytování. My do ZŠ
Norbertov ve Střešovicích. Škola byla pěkná, ale cesta ke
stadionu dlouhá. Zato jsme si prohlédli kus Prahy.
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V minulosti se u nás vyučovalo i bez školy

V neděli – první sletový den – jsme se seřadili v dolní
části Václavského náměstí. V 10 hodin vyšlo čelo průvodu, ke
kterému se postupně z přilehlých ulic přidávali další seřazení
účastníci průvodu. Na Moravany došla řada kolem jedenácté
hodiny. Atmosféra byla výborná, mávali nám všichni. Z našich
známých jmenujeme Martina Kaspera z družební obce ZeiBig.
Průvod končil na Staroměstském náměstí.
Odpoledne jsme vybíraly z bohaté nabídky programů.
Některé z nás se vydaly do Valdštejnské zahrady na krásný
koncert Lužicko-srbských Sokolů. Ostatní šly na slavnostní
mši do chrámu sv. Víta, kterou celebroval arcibiskup Dominik
Duka. Večer jsme se připravily na lampionový průvod z Tyršova
domu na Petřín. Ten však doprovázely hromy, blesky a liják
s kroupami.
Sokol zmokne, Sokol uschne a od pondělí nastaly zkoušky
a secvičné. Volný čas mezi nimi jsme využily k návštěvám
pražských památek, pódiových skladeb v Tyršově domě nebo
doplnění energie občerstvením. V úterý večer jsme sledovaly
v TIP SPORT Aréně na výstavišti v Holešovicích sportovní
program SOKOL GALA. Ten proběhl opět za bouřky, která nás
však pokropila až cestou „domů“.
V Praze pršelo každou noc, bohužel i při prvním sletovém
programu ve čtvrtek; to hodně zmokli všichni při zahájení
– zejména Věrná garda. Avšak o co víc lilo a bouřilo, o to byla
vřelejší atmosféra na celém stadionu. Tleskalo se ve stoje a lidé
bouřili nadšením stejně jako živly na nebi. Páteční druhá část
programu byla ozářena sluncem, které po celý týden hřálo tak,
že ze cvičenců lilo, ale byli jsme dostatečně zásobeni pitnou
vodou na seřadištích, chráněni kloboučky a na XV. Slet 2012
nezapomeneme. Připomenou nám jej uschované pochvalné
SMS, kterých nám přišlo ve čtvrtek téměř jako na Nový rok.
I po pátečním druhém programu cinkaly mobily k našemu
balení před odjezdem. Po nastoupení do vlaku Miroslav Tyrš
se vyndávaly a ochutnávaly skryté zásoby a vlak se rozezpíval.
Došlo i na tanec, když k nám mimořádně přistoupili v polích
za Kolínem cestující z rychlíku Šohaj, na jehož lokomotivu
v bouřce spadl strom. Mezi nimi byli i naši spolucvičenci,
včetně župní náčelnice Marie Skácelové, jinak celostátní
vedoucí skladby žen na hudbu Antonína Dvořáka Česká suita,
kteří chtěli být dřív doma. V Olomouci si nás rozdělili do aut
kamarádi a příbuzní, kteří nás v 1,30 hod. rozvezli s pochvalami
až k domovům.
Členky TJ SOKOL Příkazy: Květa Hojná, Marie Macková,
Božena Mikolajczyková, Zdena Zbořilová

Vraťme se proto do časů, kdy u nás škola nebyla, jak o tom
napsal pan řídící učitel a kronikář obce Jan Fišer v Pamětní
knize obce Příkazy:
Než byla zřízena řádná škola obecná v Příkazích, bývala tu
zvláštní škola domácí, výpomocná. V té učívalo se v zimě čtení,
počtům, psaní, ovšem jen začátkům. Do školy té chodili chlapci
a děvčata 6 – 7 – 8letí dobrovolně. Bývalo jich 10 až i 15. Byly
to ty děti, co nemohly chodit v zimě do školy do Nákla, protože
neměly teplejších šatů a rodiče přece nechtěli je nechati bez
učení. Učívalo se 2 hodiny ráno a 2 hodiny odpoledne. Na
učení čtení měli žáci papírovou abecedu, přilepenou na deštičce
jako byl píst na praní, na psaní užívalo se břidlicové tabulky
a kamínku. Destičku s abecedou nosívali si školáci pod paží nebo
na provázku na rameni. Učebnou byla volná jizba v některém
domě, nejvíce v chaloupce výměnické ve dvoře. V roce 1841
je doložená výpomocná škola ve výměně č. 13. To se měnilo
podle toho, jak byla chaloupka a v ní jizba volná. V izbi (jizbi)
sedávali hoši i děvčata v dlouhých lavečkách a když v těch
nebylo místa, tak na zemi nebo na peci. Lavečky byly majetkem
obecním, což patrno z toho, že v obecních účtech z roku 1849
je položka vydání: Od spravování děťum lavek u Vysloužilky
dalo se 5zl. Mimo lavečky měli školáci i dlouhý stůl. Aby jim
nebylo zima, donesli každého dne někteří po snopku makovin na
zatopení v kamnech. Donášení makovin šlo popořádku. Od učení
platívalo se týdně po groši za žáka“. (Kdo v té škole vyučoval,
není kronikářem uvedeno – prý některý z vysloužilých vojáků
– jak jsem se dovídal od starších občanů). Ale už roku 1630 je
zapsáno, že vyplaceny jsou peníze kantoru Markovi, co mu obec
byla dlužna. Kromě výpisů z lejster jest v matrikách farních také
zmínka o kantorech a rektorech v Příkazích. V úmrtní matrice
při roku 1657 zapsáno, že 3.2. umřel Šimon, kantor v Příkazích.
V roce 1842 začal učit kronikář Josef Sapara, na čísle 8.
Mimo výročí našich škol připadá na letošní rok také 240.
výročí od postavení obou barokních křížů na Vrtově a Zábrani
v roce 1772 a 105. výročí zavedení elektřiny a telefonu v obci
v roce 1907. Při novém svěcení opravené kaple byl v roce 1992
sjezd rodáků obce Příkazy.
-va-

Diamantová svatba
Dne 5.7.2012 oslavili manželé Anna a Václav Klimešovi
v obřadní síni OÚ Příkazy diamantovou svatbu – 60. let
společného života. Do dalších let společného života přejeme
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

-7-
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Pohled do polí příkazského střediska
žňovým okénkem
Každý rok je odedávna pro zemědělství jakousi loterií
a je odkázáno na počasí. V průběhu roku vše záleží na něm,
ovlivňuje růst i sklizeň, ale hlavně výnosy pěstovaných plodin.
Ten letošní byl v tom směru mimořádně nepříznivý a zvláštní.
Už jen ta zima byla zpočátku mírná a téměř bez sněhu, ale
s následnými tuhými holomrazy, které zanechaly neblahé
následky. Z 563 hektarů ozimé pšenice 170 hektarů vymrzlo
a muselo se znova oset pšenicí jarní. Jaro, jedno z nejsušších
v posledních letech, vegetaci obilovin neprospívalo a k tomu
májový mráz navíc způsobil značné škody na vzešlé cukrovce,
která totálně omrzla na 150 hektarech a musela se opožděně
zaset znova.
To všechno se odrazilo i na sklizni ve žních, které většinou
probíhali za tropických veder, i když zpočátku do nich občas
zapršelo. Začínalo se již 19. července s řepkou na výměře 209
hektarů s výnosem 3,8 t/ha. Potom na pšenici s výměrou 394
hektarech, která dala 5,1 t/ha. Podobně bylo i u ječmene na
výměře 331 hektarů s výnosem 5,2 t/ha. Žně se opět obešly bez
úrazů a skončily již 9. srpna. Vcelku byly výnosy o třetinu slabší
jak minulých letech.
Žňové počasí přálo úklidu slámy, která se vázala do obřích
(krychlových) balíků na 180 hektarech, do kulatých na 40
hektarech a volně ta ostatní.
(informace poskytl agronom střediska Marek Pytlíček)
-va-

PLÁN AKCÍ V ZÁŘÍ a ŘÍJNU 2012
ZÁŘÍ 22.9. (so) Oslavy 100. výročí otevření školy + Sokolské
vinobraní
28.- 30.9. (pá – ne) Setkání sokolníků
29.- 30.9. (so – ne) Vodácké závody na Hynkově
ŘÍJEN 27.10. (so) 10. setkání harmonikářů

Nabídka
Vážení spoluobčané, jako akreditovaná pomocná sestra
si Vám dovoluji nabídnout služby v oblasti péče o nemohoucí
osoby a seniory, která spočívá jak v odborném ošetření těchto
osob, tak i základní výpomoci v domácnosti, případně zajištění
nákupů a doprovodu k lékaři. Veškeré Vámi požadované
služby jsou předmětem osobního jednání. V případě zájmu
či jakýchkoliv dotazů mě neváhejte kontaktovat na tel.
čísle 777 194 779 nebo email: pomocna.sestra@seznam.cz.
Šrámková K.

Sběr nebezpečného
a velkoobjemového odpadu
Obecní úřad Příkazy oznamuje, že sběr nebezpečného
a velkoobjemového odpadu se uskuteční v sobotu 15.9.2012
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).

TJ SOKOL PŘÍKAZY – fotbalová utkání PODZIM 2012 - II. VERZE
So
Ne
Ne
So
Ne
So
Ne
So
Ne
So
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne

1.9.
2.9.
9.9.
15.9.
16.9.
22.9.
23.9.
29.9.
7.10.
13.10.
14.10.
21.10.
28.10.
4.11.
11.11.

Muži – III. tř. OFS

16:30

Mladějovice - Příkazy

16:30
16:00

Příkazy - Střeň
Dlouhá Loučka - Příkazy

16:00

Příkazy - Blatec

15:00
15:30
15:00
15:00
14:30
13:30
13:30

Ml. žáci – II. tř. OFS

HVĚZDA MĚSTO LIBAVÁ - Příkazy
Příkazy - FC Dolany „B“
Slavonín „B“ - Příkazy

14:30
14:30

Náklo - Příkazy
Příkazy - Štěpánov

14:00

Příkazy - Šumvald

14:30
14:00
13:30

Paseka - Příkazy
Horka nad Moravou - Příkazy
Příkazy - FK Šternberk

13:00

Příkazy - Tatran Litovel

Příkazy - Náměšť na Hané „B“
Odrlice - Příkazy
Příkazy - 1. FC Olešnice
Příkazy - Bouzov
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