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Občasník pro Příkazy a Hynkov

Vážení spoluobčané,
dne 07. 02. 2013 se poprvé v letošním roce sešli Vámi
zvolení zastupitelé a na tomto jednání, mimo jiné, schválili
rozpočet pro tento rok. Schválením tohoto rozpočtu skončila
doba rozpočtového provizoria a my se můžeme pustit do
přípravy investičních akcí, které budou hrazeny z tohoto
rozpočtu. Obecní rozpočet skončil za loňský rok přebytkem
ve výši 1,693.000,- Kč. Většina z této částky bude použita na
investice v letošním roce.
Největší část finančních prostředků z letošního rozpočtu
bude nasměrována na opravu budovy mateřské školy, která byla
postavena v roce 1965. S žádostí o dotaci na celkové zateplení
tohoto objektu jsme v loňském roce nebyli úspěšní, a proto
jsme již na podzim loňského roku začali s výměnou oken
v ordinacích lékařů pro dospělé a pro děti. Na výměnu všech
ostatních oken a vnitřních parapetů vypíšeme v jarních měsících
výběrové řízení. Výměna oken bude provedena v době letních
prázdnin. Od tohoto kroku si slibujeme výrazné snížení nákladů
na vytápění a rovněž zlepšení vzhledu této budovy. Zateplení
fasády nebudeme provádět, neboť ekonomická efektivita tohoto
opatření u takto prosklené budovy je značně diskutabilní. Spíše
uvažujeme o zateplení stropu v podkroví, což vyplyne z finanční
náročnosti tohoto opatření. Rovněž se u tohoto objektu budeme
muset zabývat kotelnou, která není v dobrém technickém stavu.
Pokusíme se na tyto opravy získat nějaké finanční prostředky
z Programu obnovy venkova, odkud nám v minulých dvou
letech přispěli na opravu obecního úřadu a základní školy.
Na další obecní budově, hotelu Záložna, bude po dobré
zkušenosti s opravou čtyř velkých obloukových oken pokračovat renovace oken ve dvorním traktu. Začneme s okny
v „klubovně“, která je hojně využívaná a zaslouží si určitě také
vymalovat. Pak bychom nechali opravit okna v bývalém kině.
Vzhledem k tomu, že se kino dnes již nevyužívá, tak máme
v úmyslu z něj udělat jakýsi malý přednáškový sál. Tuto místnost
nabídneme pro akce našich spolků a rovněž pro další komerční
využití těm, pro které jsou prostory tanečního sálu příliš velké.
Na opravu všech zmiňovaných oken jsme podali dvě žádosti
o dotaci. Ti, co v poslední době tuto budovu navštívili, si snad
stihli povšimnout, že přístupová chodba k tanečnímu sálu byla
vymalována (asi po 30-ti letech). Rovněž došlo k vymalování
prostor předsálí, šatny a místností za jevištěm, kde se v době
plesů prodává něco ostřejšího pro lehčí taneční krok. Prostor
za jevištěm, kde se nacházejí takzvaná „pekla“ byl vyhlášen
jako prostor nekuřácký, což většina návštěvníků plesů ocenila.
Kuřáci už asi méně. Každopádně toto rozhodnutí respektovali
a svoji libůstku vykonávali na místě k tomu určeném. Za
bezvadné provedení prací malířských a renovačních, bych chtěl
pochválit obecní zaměstnance Luboše Kadlece a Jirku Hřivnu.
Vydatně jim pomáhal Skrbeňák, ale tak trochu i náš, malíř
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a myslivec Pepa Půr. Truhlářských prací, které představovaly
opravu několika dveří se výborně zhostil Petr Spurný.
Letos budou dokončeny některé drobné projekty, které
byly zahájeny v loňském roce. Alej z tůjí od obecního úřadu ke
kapli byla pokácena a pařezy vyfrézovány. Rozhodnutí nahradit
přerostené tůje jinou zelení vyvolalo mezi Vámi vcelku bouřlivou diskusi. Někteří projevili obavu z toho, jak budou vypadat
ploty za nimi. V rozpočtu počítáme i s opravami těchto plotů
a po osázení stromy a skalníkem bude tato ulička jistě vypadat
k světu. Jen připomenu, že 70% veškerých nákladů na renovaci
této části obce, bude hrazeno z dotačních prostředků. Dalším
projektem zahájeným vloni, je získání stavebního povolení pro
dva chodníky kolem krajské cesty, které povedou od vlakového
nádraží k bývalé cukrovarnické váze a dále od autobusové
zastávky na Vrtově až k hasičské zbrojnici. Jejich výstavba bude
probíhat až v roce 2014, neboť se jedná o poměrně nákladné
stavby a po vydání stavebného povolení budeme v létě žádat
o dotace z fondu dopravní infrastruktury. Z loňska máme ještě
závazek vybudovat asi 150 m nového vodovodního řádu na
Hynkově. Stavební povolení bylo k němu vydáno až těsně před
Vánoci, a proto bylo rozhodnuto odložit tuto drobnou stavbu na
jarní měsíce následujícího roku.
Na Hynkově letos proběhne generální rekonstrukce veřejného osvětlení. Bylo zbudováno v 60-tých letech minulého
století a jeho stav je žalostný. Většina železných sloupů je
zkorodovaných a jeden z nich koncem roku spadl. Naštěstí
nezpůsobil žádnou škodu. Svítidel veřejného osvětlení celkově
přibude. Zároveň u nich bude možno v nočních hodinách provést
regulaci intenzity osvětlení, což povede k úspoře spotřebované
elektrické energie.
- Pokračování na str. 2 -

Likvidace přerostlých tůjí v Hanákové uličce
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- Pokračování ze str. 1 V rozpočtu máme rovněž vyčleněny prostředky na opravu
stávající „dešťové“ kanalizace na Hynkově. V rámci provádění
jejího monitoringu bylo zjištěno, že tři úseky jsou ve značně
špatném stavu. Více o tom, jak monitoring dopadl a co dál obec
plánuje v rámci řešení odpadních vod na Hynkově, se dozvíte
na dalším jednání zastupitelů naší obce, které se bude konat
dne 18. 04. v tamním kulturním domě. Pokud dojde k uvolnění
bytu na bývalé hynkovské škole, tak před nastěhováním dalších
nájemníků, bude provedena výměna oken.
V těchto dnech probíhá odbahnění zanesených melioračních
kanálů v Sečích, které se nečistily více než padesát let. Dříve než
mohla nastoupit těžká technika, tak z nich obecní zaměstnanci
spolu s brigádníky provedli odstranění náletových dřevin. Cílem
tohoto opatření je obnovit jejich funkčnost a odvést přebytečnou
vodu ze Sečí, které se na mnoha místech proměnily v bažinu,
kde se výborně daří komárům, ale o to méně stromům, kterým
uhnívají kořeny a postupně odumírají. V letošním roce stihneme
odvodnit větší polovinu tohoto lužního lesa. Zbývající část
bychom chtěli zvládnout v příštím roce.
V rozpočtu jsme vyčlenili nějaké prostředky na opravu
drobných sakrálních staveb, kterých má naše obec hned několik
a některé z nich jsou zapsány jako národní kulturní památky.
Naši pozornost si jistě zaslouží barokní kříž na Zábrani, který byl
postaven roku 1772. Za barokním křížem je stěna se štukovou
omítkou, která potřebuje rovněž nový kabát. Dvě přerostlé tůje
před tímto barokním křížem budou odstraněny, aby bylo na tuto
památku lépe vidět. Místo nich by mohly být třeba stromkové
růže, ale na definitivní rozhodnutí je ještě dost času.
V minulých dnech jsme vypsali výběrové řízení na
zhotovitele nového územního plánu obou částí naší obce. Vlastní
práce na územním plánu zahájí vítěz v dubnu či květnu. Již
v minulosti jste byli vyzýváni, abyste své náměty a požadavky

k této záležitosti zasílali písemně na kancelář obecního úřadu.
Znovu Vás proto na tuto záležitost upozorňujeme.
V loňském roce oznámil ČEZ některým z Vás, že provede
uložení elektrického vedení do země. V místech, kde se tak
stane, bychom chtěli začít s renovací chodníků. Zima opět
zacvičila s cestou ze žulových kostek, takže nás na jaře opět
čekají lokální opravy komunikací. Vloni jsem psal o tom, že
opravíme autobusovou zastávku, která je na Zábrani. Z důvodů
finančních jsme její opravu odložili na tento rok. Chceme rovněž
navýšit počet odpadkových košů. Již máme vytipováno několik
míst a velmi uvítáme, když nám sdělíte své náměty nejen na
umístění odpadkových košů, ale také na další možnosti, jak
zlepšit žití v naší obci.
J. Sívek

Z činnosti Rodinného centra
Naše pondělní a středeční setkávání je obohaceno o nové
aktivity s dětmi na základě seminářů, na které za námi jezdí
lektorka Mgr. Jana Glueck z Olomouce. Díky její několikaleté
pedagogické praxi nás seznamuje s možnostmi jak vychovávat,
aby byla v rodině větší pohoda a vzájemně jsme se respektovali.
Také máme možnost se inspirovat Montessori pomůckami,
hračkami, výtvarnými, tělesnými aktivitami a také jak
uspořádat okolí a pomůcky tak, aby dítě podněcovaly k aktivitě
a samostatnému poznávání bez nutné vnější pomoci. Učíme se,
jak dítěti můžeme nabídnout klid a řád, o který se může opřít.
Pondělky jsou zpestřeny zpíváním s Olou, u něhož děti
tancují a zkouší dětské hudební nástroje.
V Rodinném centru je možnost si půjčovat knihy zaměřené
na péči a výchovu dětí. Tituly budeme rozšiřovat dle zájmu.
Jednou měsíčně se v podvečer setkáváme na tvoření
s Editou, odkud si odnášíme vlastnoruční výrobky, které potěší.
Termín je vždy vyvěšen na obecní tabuli.
Sbíráme vršky od pet lahví pro nemocné dítě, kdo chce,
může se přidat.
Otvírací doba bude teď na nějakou dobu změněna:
Po, St: 10,00 - 11,30 hod.
Srdečně Vás zveme a těšíme se na Vaši návštěvu.
Pytlíčková E.

Kulturní komise při Radě obce Příkazy vás
zve, abyste se přišli podělit o své

VZPOMÍNKY
na STANISLAVA Ž V Á Č K A
V pátek 22. března 2013 v 19:00 hodin
do sálu Záloženského domu
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Zemřel pan František Potoček
Když jsme se v sobotu 2. února loučili v místní kapli
s panem Františkem Potočkem, nepřekvapilo mne nevídané
množství lidí, kteří se s ním přišli rozloučit. Svědčí to o tom,
že si ho lidé vážili a měli ho rádi. Mimořádně pracovitý, jak se
u nás říká „dříč“, ochotný každému pomoci. Víme to my všichni,
kteří jsme opravovali své domy a potřebovali dovézt písek, nebo
i ostatní, kteří potřebovali na podzim zorat zahradu, nebo na jaře
zasadit brambory. Ale často jsem ho viděl i jak někomu řeže
a štípe dřevo a skládá je do úhledných pyramid.
Během smutečního průvodu mi vrtalo hlavou, jak se tento
původem Maďar z jižního Slovenska ocitl v Příkazích, a proč
mu kamarádi říkali Ferdo, když je vlastně František. Vyzpovídal
jsem místní pamětníky a od nich jsem se dověděl, že za všechno
„může“ pan Jaroslav Rágr, majitel strojní dílny naproti sladovny
(objekt, kde dnes bydlí Růžičkovi). Ten přišel do Příkaz již před
válkou ze severní Moravy, a než si postavil zmíněnou dílnu,
provozoval opravy zemědělských strojů, ale i aut, postupně na
dvou místech v obci. Během žní jezdil s parní mlátičkou na

jižní Slovensko, a tam se spřátelil s přiděleným pomocníkem
Ferkem Potočkem a přesvědčil ho, ať se přestěhuje k němu do
Příkaz. Ten zprvu neuměl vůbec česky, ale všechno se rychle
naučil. Pak si z rodného kraje dovedl i manželku, a později se do
Příkaz přiženil i jeho starší bratr Štefan. Ferko, jak ho pan mistr
Rágr oslovoval, pracoval zprvu v jeho dílně, po jejím nuceném
předání do založeného JZD pracoval jako opravář, a později
jako traktorista místního družstva. Mezi pamětníky jsou s úctou
zmiňovány jeho rekordní noční orby s traktorem „Kirovec“.
A přezdívku Ferda začali patrně používat zaměstnanci Rágrovy
dílny, když mistrovo oslovení Ferko změnili na Ferdo.
Setkával jsem se s panem Potočkem pravidelně na
obědech v místním družstvu. Když jsem ho tam v poslední
době nevídával, myslel jsem, že si obědy nechává donášet
domů, netušil jsem, že nás tak náhle opustí. Myslím si, že ve
vzpomínkách nás všech, kteří jsme ho znali, zůstane jako vzor
dobrého a obětavého člověka.
-K.S.-

Josef Vaca

Společnost EKO – UNIMED Medlov ve spolupráci
s obcí Příkazy pro Vás připravila

Stará jabloň

Sběr nebezpečného
a velkoobjemového odpadu,

V zahradě kótě, v stodolê stinô,
stoji tô dodnes – stařenka.
halôze sêvy porustly mechem
a mladéch prótku do tenka.

který se uskuteční
v sobotu 6.4.2013

Bévala gdêsê žêvota plná,
na jaře samé bilé květ.
Pod ňó si spřádal svy snê a tóhê
méch zlatéch času mladé svět.

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
Hasičská zbrojnice
Hynkov

Na ňé se smála svéch ftáku zpěvem,
šeptala sladky pěsničkê,
dêž větr štverák rozehrál tancem
zelenéch lêstu sôkničkê.

8:00 – 9:00 hod.
9:15 – 10:15 hod.
10:30 – 11:30 hod.

V podzêmni době, zráni dêž tahlo
zahradó barev veseló,
hleděla na nás v slônečkô jasô
červenéch jablek nádheró.

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).

Jak přêšil v zémě bilé hosť na zem,
ôsnôla v ticho zasněná,
v pohádce bilé spinala k nebi
svy stary křêvy ramena.
Letos snáď v jaře rozkvete znovô
pokrêtá mechem stařenka -.
Gde só tê chvilê, dêž sem bêl chlapcem
a ona eště panenka - - -.

Způsob přebírání odpadu:
Všechny odpady lze odevzdat bezplatně, akci hradí obec
Příkazy.
-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 žádost pana Kvapila Oldřicha z Příkaz o vykácení
náletových dřevin na melioračních tocích obecních pozemků
1158/2 a 1157
l směrnici č. 1/2012 o Poskytování informací podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
l pronájem ordinace praktického lékaře od 1.1.2013
v přízemí budovy MŠ Příkazy za cenu 626,- Kč za 1 m2/rok,
celkem se pronajímá 30 m2 za celkovou cenu 18.780,- Kč na
rok
l pronájem umístění zařízení pro provoz internetu na věži
Záloženského domu Příkazy společnosti HANÁ FREE NET
za cenu 1.000,- Kč/měsíčně a části střechy hynkovské školy
za cenu 500,- Kč/ měsíčně, pronájem místnosti pro umístění
serveru o výměře 10.5 m2 v budově Záloženského domu za
626,- Kč/m2/rok, celkem 6.573,- Kč/rok
l příspěvek členům volební komise ve výši 600,- Kč/1 člen
z rozpočtu obce pro 2. kolo volby prezidenta
l odměnu ve výši 20.000,- Kč za administraci v programu
BENEFEIL u akce Regenerace veřejné zeleně obce Příkazy
I. etapa- alej ke kapličce. Administrátorem této investiční akce
je pan Ing. Libor Tandler z Příkaz. V ceně je také zahrnuta
činnost stavebního dozoru investora.
l zakoupení dárkových balíčků pro organizace na plesy
v roce 2013 ve výši 500,- Kč/ 1 balíček
l podání žádosti o dotaci ve výši 50 % na pořízení vybavení
pro zásahové jednotky hasičů v Příkazích a na Hynkově.
l podání žádosti o dotaci z fondu Ministerstva kultury na
opravu oken ve 2. nadzemním podlaží průčelí památkově
chráněného objektu hotelu Záložna, Příkazy 18. Projekt
vypracuje a s podáním žádosti vypomůže po loňské výborné
zkušenosti Ing. arch. Iveta Trtílková z Olomouce.
l podání žádosti o dotaci z Krajského úřadu, odboru
památkové péče na opravu oken ve dvorním traktu památkově
chráněného objektu hotelu Záložna, Příkazy 18. Projekt
vypracuje a s podáním žádosti vypomůže také paní Ing. arch.
Iveta Trtílková z Olomouce
l zakoupení 20 ks bílých ubrusů na sál hotelu Záložna
l nabídku Ing. Milana Svobody z Velké Bystřice na
provedení výběrového řízení pro posouzení nabídek na
zateplení budovy MŠ ve výši 28.300,- Kč v celém rozsahu
energetické úspory MŠ.
l vypsání výběrového řízení pouze na dodavatele a výměnu
oken včetně zednických prací (přezdění některých okenních
otvorů), včetně vnitřních a vnějších parapetů a výměny dveří
budovy MŠ
l žádost ZŠ a MŠ Příkazy, příspěvkové organizace
o poskytnutí částky na zajištění zkušebního provozu prodloužení činnosti školní družiny za leden 2013 ve výši
3869,- Kč. Tato částka bude použita na dofinancování platů
vychovatelek.

l žádost ZŠ a MŠ Příkazy, příspěvkové organizace o udělení
souhlasu k přijetí peněžitého daru ve výši 1000,- Kč pro MŠ
a 1000,- Kč pro ZŠ na vypalovací pec od SDH Příkazy.
l opravy v budově mateřské školy, v ordinaci praktické
lékařky a ordinaci dětské lékařky do výše 10.000,- Kč
l nabídku na provedení výběrového řízení na subjekt
zajišťující zpracování územního plánu Obce Příkazy od
Stanislava Loserta z Olomouce za cenu 9.000,- Kč bez DPH.
l darovací smlouvu mezi ZD Unčovice a Obcí Příkazy na
finanční dar ve výši 6.000,- Kč na zajištění kulturní akce XII.
Ples seniorů v Příkazích dne 16.2.2013 v sále Záloženského
domu v Příkazích
l Rada obce schválila záměr odprodat část obecního
pozemku p.č. 1047/1 v k.ú. Příkazy, na základě žádosti paní
Anny Spurné ze Skrbeně, výměra oddělované části pozemku
bude určena geometrickým plánem, nová hranice pozemku
půjde po plotě. Náklady, spojené s odprodejem části pozemku,
(geometrický plán, sepis smlouvy, znalecký posudek a vklad
do katastru), budou hrazeny kupujícím.
l Rada obce schvaluje záměr odprodat pozemek p.č.
100/5 o výměře 40 m2, zahrada v k.ú. Příkazy na základě
žádosti manželů MUDr. Ivany Spurné a Ing. Mirko Spurného
z Příkaz. Pozemek se nachází v zahradě žadatelů. Náklady,
spojené s odprodejem pozemku, (sepis smlouvy, znalecký
posudek, vklad do katastru), budou hrazeny kupujícími
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POZVÁNKA NA DĚTSKÝ BAZÁREK
Rodinné centrum Příkazy o.s. pořádá
v sobotu 16.března 2013
DĚTSKÝ BAZÁREK
v Příkazích (dříve v Unčovicích). Bazárek
je zaměřen na dětské oblečení, boty,
kočárky, autosedačky, hračky a potřeby pro
děti. Větší velikosti vítány.
KDY:
v sobotu 16. března 2013
V KOLIK: 10,00 - 14,00 hodin
KDE:
sál hotelu Záložna (Příkazy
18)
Prosíme maminky, které chtějí prodávat, aby
nás předem kontaktovaly.
Více info na: bazarek-prikazy.webnode.cz
Kontakt:
bazarek-prikazy@seznam.cz
tel.: 604 103 584

www.prikazy.cz

Ze spominek na zašly časê
Masopust za méch mladéch let
Drôhá světová válka v květnô skončêla a po dlóhéch
šestiletéch válečnéch utrapách se žêvot pomalô vracel do
mirovéch koleji. Okolo Vánoc se ôž mezê lêďma mlôvilo
o chêstanéch plesich v masopustě. Těšêlê se na to skoro
všeci, mladi ê starši, protože za protektorátô bêlo tancováni
ô nás zakázany. Mně v ten čas tahlo na dvacet a pro mě a my
vrstevnikê to mělê bêt první plesê v žêvotě.
Masopust začénal od Třech králu a končêl ostatkama.
Každó sobotô a nedělô bêl bôď ô nás nebo v okolnich
dědinách ples třeba sokolské, orelské, hasičské, mêslêvecké
ale aji babské nebo žêvnostenské. Věčinó bêlê společensky,
ale mnohé se těšêl na tê maškarni, kde bévalo zvlášť
veselo. Na hasičskym se vítávalê okolni sborê s nástôpem
domácího družstva s hlášenim jak na vojně ô raportô - všeci
v uniformách. Pořadateli všôdê nastrojilê sálê chvojim
a papirovéma konfetama jak nélepšê ômělê. Na podlaze
bévalo pak doběla naškrabanyho voskô ze sviček, abê se to
přê tancováni pěkně vozêlo.
V tédňô před plesem se ô nekeréch z pořadatelu peklo
côkrovi a dělalê dorte ê iny krásny „ômělecky kôsê“ (kniha,
srce, vějiř, podkova nebo klada apod.) ê dêž tenkrát eště
k têmô dovičeho nebêlo k dostáni. Všecko hlavně do tombolê
a do bufetô, kde se pak v podvečir plesô neco prodávalo
na ochôtnáni dom. Kromě teho se nadělalo obloženéch
chlebičku, po keréch dêž se na sál přêneslê, se jenom
zaprášelo. Nekde mělê pod jevištěm nebo ê inde Peklo, kde
se prodávalo vino, tvrdé alkohol, ale ê káva a hlavně kôxe,
co bêlê tenkrát v módě. To bêl ve štamprlê rum se zrnkem
pražené kávê a navrchô přêkrêty kolečkem citrónô posêpany
côkrem. Pré to bêlo osvěžující, ale nesmělo se teho vêpit moc.
Pivo a soduvkê přênášel číšník z hospodê.
Před plesem se chodivalo ve dvojicich dum od domô zvat
na ples a přê tem se nabizelê vstupenkê s losama do tombole
tak jako dneska.
Hodinô před plesem ôž nekeři nedočkavci stávalê ve
frontě ô dveři sálô, abê po otevřeni zachêtlê dobré stul pro
svó partô. Ô stolu sedávalê ženáči a starši návštěvnici plesô.
Potom se začala tróset omladina - napřeď mládenci v tech
tmavéch nésvátečňéšich šatech - nekeři s motylkem nebo
novó šlajfkó na krkô a obsazovalê svy misto kósek od dveři
sálô. Děvčata (teda slečnê) přêcházivalê pozďéž. Všeckê
v dlóhéch šatech jak nevěstê a rovnó chodilê do kóta před
jevištěm, kde zas bévalo jejich místo.
Môzêkanti pana Čundrleho z Piňovic, pana Pospišêla
z Náměště, ale aji naše Melodija bêlê tenkrát oblibeni a hrávalê
na tech věčich plesech. Ô nás takê občas hrávala Posádková
hudba z Olomóce. Na zahájeni bévala polonéza, pak pěkné
koncertni valčík a potom ôž se to střidalo s polkó, tangem,
anglickém valčíkem, sem tam mazurkó nebo třasákem.
Brzo se objevoval moderni swing a bugy-bugy, ale to ômělê
tancovat jenom nekeři, ale nám se to nejak nezamlóvalo.
Maškarni patřêl maskám, kery přêcházelê do sálô pruvodem
brzo po zahájeni. V plesové kapelê nechêběla harmonika
nebo klavír, saxofonê, klarinetê, trumpetê a pozónê a občas

si môzêkanti místo nich vzalê hósle, abê ten kósek lepšê
vêzněl. Bôben, kytara a basa drželê rytmus. Na menši sálê
zvalê pořadateli mezêcky Dolénkê s kapelníkem Františkem
Lónem z Hêňkova a ples zahajovalê řizném pochodem.
Skoro všôdê se před pulnocó tancovala Česká nebo
Moravská beseda a po ni odešlê môzêkanti na večeřô.
V této přestávce přêšla na řadô baletni vložka předvedená
místnima „subretama“. Po návratô môzêkantu bévala
vêhlášená dámská volenka, přê keré dostávalê vêvoleni od
tanečnic maló ôpominkô. Potom se zas tancovalo dál a mezê
tém se v tombolê tahlê losê a kdo měl štěsti si pak odnášel
nekeré z tech krásnéch dortu dom. Na mêslêveckym zas
zajica, kačenô nebo bažanta. Ples končival kolem drôhé nebo
třeti hodinê řizném pochodem na cestô dom. V Přikazích
po vêdařenym sokolskym plese bévalê ve štvrtek nato
Dozvukê, abê se znovô, hlavně mladi, co strojilê sál, pořádně
vêtancovalê.
Masopust končival nekdê v pulce nebo až koncem unora
- jak kdê. Od neděle před Škaredó středó se skoro na každé
dědině drživalê ostatkê. Doma se smaživalê koblêhê a boži
milosti, abê bêlo co podat hasičum až přêndó na ostatkê zvat.
V óteré po poledňô vêcházelê z hospodê maškarê s medveděm
na řetazô, obcházelê s môzêkó celó dědinô a zvalê na večerni
pochováváni basê. Mezê něma bévalo hodně cêkánek, šašku,
komédiantu, staréch bab a všelêjakéch tôláku, co vedlê na
opratě kobêlô. Odvázané kozel pobihal volně kolem nich...
Do koša, co nosêlê na zádech, sbiralê koblêhê, šrutkê
hôzenyho a flaškê s domácim rybizovém vinem. Peníze se
dávalê polêcajtovi do papirové krabice-pokladnê, keró měl
před sebó zavěšenó přes rameno. Večir na ostatkové zábavě
se pak všeci naposledê řádně vêtancovalê. Před pulnocó se
s basó na márách obešil sál, provedl vékrop jak na funuse.
Basô pak odneslê do kóta za jeviště a šlo se spat.
Ráno se šlo do kostela na Popelec a každé si na čele
odnášel znameni od pana farářa, že prach jsi a v prach se
obrátíš – potom ôž béval pust od všeckéch tech světskéch
radovánek až do Velêkonoc.
Boleslav Vaca
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Pes na jevišti
Slunečný větrný nedělní podvečer je možno trávit třeba
vycházkou, sportem, sledováním televize nebo i návštěvou
divadla. A to si mohli zvolit obyvatelé Příkaz.
„Mnoho povyku pro psa“ bylo v sále Záloženského domu
3. února 2013. Šikovní ochotníci z Velké Bystřice, kteří v této
hře mají ve svém souboru ve dvojroli fenku Pegy, přijeli
obohatit kulturní život v naší obci. Nejdřív obdivovali umělci
náš krásný sál a při představení lidé v hledišti umění a nápady
v aktualizované hře velkobystřických ochotníků.
Možná vlna chřipek a jiných onemocnění zavinila, že
v hledišti byla i prázdná sedadla, ale na těch obsazených se
diváci nejen z Příkaz a Hynkova bavili a usmívali. Na závěr
pak výkony umělců ocenili velkým potleskem.
-MBM-

www.prikazy.cz

Výsledky Tříkrálové sbírky 2013 v jednotlivých obcích na Litovelsku.
Ve obcích našeho regionu koledovalo letos 103 skupinek koledníků:
CELKEM bylo vykoledováno: 435 649,- Kč
Litovel

78 110,-

Hvozdečko

2 603,2 747,5 043,-

Chořelice

5 042,-

Olešnice

Nasobůrky

7 159,-

Bílsko

Rozvadovice

4 478,-

Vilémov

Unčovice

12 519,-

9 540,-

Olbramice

Tři Dvory

6 549,-

Dubčany

Savín

3 371,-

Náklo

18 960,-

Myslechovice

4 865.-

Mezice

6 689,-

29 796,-

Skrbeň

21 772,20 351,-

Červenka
Pňovice

3 911,5 242,-

10 323,-

Příkazy

Hradečná

3 479,-

Hynkov

5 768,-

Hrabí

4 405,-

Haňovice

6 536,-

5 486,-

Kluzov

4 495,-

3 470,-

Cholina

8 762,-

10 571,-

Senice

32 569,-

3 559,-

Cakov

4 631,4 160,-

Mladeč
Sobáčov
Luká
Slavětín
Měrotín

8 003,-

Odrlice

Bouzov

14 132,-

Senička

11 039,-

Kovářov

2 406,-

Náměšť

17 573,-

Podolí

3 430,-

Loučany

14 925,-

Kozov, Blažov, Kadeřín,
Svojanov, Bezděkov

7 180,-

STATISTIKA

DOPIS ČTENÁŘKY (panu Vacovi):

V obci Příkazy a Hynkov je k 1.1.2013 přihlášeno k trvalému pobytu 1259 obyvatel z toho:

Milý příteli,
uvědomila jsem si, jak jsem ráda, že mi již celá léta
posíláš „příkazské noviny“. Musím ti za to velice poděkovat,
protože dnes je to pro mě téměř jediná možnost, jak se něco
dovědět o obci Příkazy. Generace v mém věku už většinou
nežije a generace 60-70-níků jsou už pro mne ti „mladší“ o 20
let. Ještě mám možnost si povzpomínat na Příkazy s Janou
Spurnou (holička), obě jsme příkazské patriotky.

Muži
Ženy
Celkem

Příkazy
469
481
950

Hynkov
151
158
309

K 1.1.2012 bylo v obci hlášeno 1219 obyvatel. Během roku
2012 se narodilo 18 dětí, zemřelo 7 občanů, přistěhovalo se 42
občanů a odstěhovalo se 13 občanů. Sňatek uzavřeli 4 občané
a rozvedly se 4 páry.
Dne 3.2.2013 se uskutečnilo v obřadní síni Obecního úřadu
Příkazy slavnostní vítání občánků. Do pamětní knihy Obce
Příkazy byly zapsány tyto děti:
Lukáš Šindelář, Hynkov
Adéla Krčmová, Hynkov
Eliška Vyhlídalová, Příkazy
Marek Zbořil, Příkazy
Julie Dokoupilová, Příkazy

Ráda vzpomínám na to, jak jste se Stanislavem Žváčkem,
Dr. Kovářem a mým manželem dávali dohromady noviny, jak
jste zjišťovali, kolik obcí má také jméno Příkazy a jak jste se pak
vzájemně navštěvovali. Vzpomínám na schůzky důchodců a na
zájezdy po památkách.
Příkazy jsou pro mě obec, kde jsem prožila většinu svého
života a vzpomínám na ně ráda. Jsem ráda, že obec má velmi
dobré obecní zastupitelstvo a obci se daří.
Tobě přeji, aby ti sloužilo zdraví, abys mohl pro obec udělat
ještě mnoho dobrého a pokračuj v propagaci hanáckého jazyka
a hanáckých krojů.
Marie Havelková
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VÝSLEDEK VOLBY PREZIDENTA - Volební okrsek 1 - Hynkov
Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% platných
hlasů

1. KOLO

239

179

74,90

179

179

100,0

2. KOLO

237

176

74,26

176

176

100,0

KANDIDÁT
Číslo

1. KOLO

Příjmení, jméno, tituly

2. KOLO

hlasy

%

hlasy

%

1

Roithová Zuzana, MUDr., MBA

2

1,11

x

x

2

Fischer Jan, Ing., CSc.

37

20,67

x

x

3

Bobošíková Jana, Ing.

1

0,55

x

x

4

Fischerová Taťána

5

2,79

x

x

5

Sobotka Přemysl, MUDr.

0

0,00

x

x

6

Zeman Miloš, Ing.

71

39,66

138

78,40

7

Franz Vladimír, Prof., JUDr.

19

10,61

x

x

8

Dienstbier Jiří

32

17,87

x

x

9

Schwarzenberg Karel

12

6,70

38

21,59

VÝSLEDEK VOLBY PREZIDENTA - Volební okrsek 2 - Příkazy
Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% platných
hlasů

1. KOLO

784

499

63,65

499

493

98,80

2. KOLO

782

480

61,38

480

479

99,79

KANDIDÁT
Číslo

Příjmení, jméno, tituly

1. KOLO

2. KOLO

hlasy

%

hlasy

%

1

Roithová Zuzana, MUDr., MBA

27

5,47

x

x

2

Fischer Jan, Ing., CSc.

82

16,63

x

x

3

Bobošíková Jana, Ing.

19

3,85

x

x

4

Fischerová Taťána

9

1,82

x

x

5

Sobotka Přemysl, MUDr.

11

2,23

x

x

6

Zeman Miloš, Ing.

139

28,19

266

55,53

7

Franz Vladimír, Prof., JUDr.

34

6,89

x

x

8

Dienstbier Jiří

73

14,80

x

x

9

Schwarzenberg Karel

99

20,08

213

44,46

Vážení spoluobčané - čtenáři občasníku!
Obracíme se na vás s prosbou o zasílání
příspěvků, kterými bychom zpestřili stránky místních novin.
Zvlášť z Hynkova se v posledním čase nikdo neozval se
zprávami o průběhu a připravovaných akcích nebo z výročních

schůzích sokola a hasičů. Je to škoda! Nechce se věřit, že by se
nikdo u vás nenašel a něco neposílal. Proto neváhejte a pište,
pište, pište.
Vaše redakční rada.
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AMATÉRSKÝ VOLEJBAL
V PŘÍKAZÍCH V ROCE 2012

PLÁN AKCÍ ve SKANZENU
v PŘÍKAZÍCH v roce 2013

Ve čtvrtek a v pátek se v tělocvičně TJ Sokola schází
skupiny zájemců o tuto míčovou kolektivní hru. Po pravidelném
„plácání“ se zúčastníme i turnajů.
První turnaj se konal v sobotu 23.6.2012 na Střeni. Soutěž
probíhala za příznivého počasí a účasti 12-ti družstev. Na druhý
turnaj jsme jeli do Nákla v sobotu 4.8.2012, hrálo se na hřišti za
školou za účasti 5-ti družstev. Umístili jsme se na 4. místě.
V sobotu 25.8.2012 jsme brzy ráno jeli na kolech do
Náměště na Hané, kde se konal 5. ročník Pralinkového turnaje.
Celkem si přijelo zahrát 10 týmů. Náš se umístil na 9. místě.
Dne 24.11.2012 se jelo do Náměště na Hané, tentokrát vlakem,
kde jsme si zahráli na Čertovském turnaji. Začátek turnaje
byl v 9.00 hod., závěrečný nástup byl kolem 22.00 hod., kde
proběhlo vyhodnocení a předání cen. Účast byla sedmi týmů,
náš se umístil na 3. místě.
Rok jsme ukončili 8.12.2012 v naší tělocvičně v Příkazích,
kde jsme uspořádali tradiční Mikulášský turnaj. Na rozlosování
se dostavilo 24 hráčů. Kloboukovým losováním jsme vytvořili
8 družstev. Všechny tříčlenné týmy si zabojovaly mezi sebou.
Hrálo se na 2 sety do 15-ti bodů. Turnaj začal ve 13.00 hod.
a byl ukončen ve 22.00 hod. Po závěrečném nástupu a rozdání
mikulášských balíčků, jsme si ještě poseděli, občerstvili se
a zhodnotili turnaj a celý uplynulý rok.
Výsledky Mikulášského turnaje:
1.místo - 13 bodů Střítecká R., Kouřil M., Dostál M.
2.místo - 10 bodů Vacová M., Rogl T., Polívka L.
3.místo - 9 bodů Čapková P., Koláček J., Peřina J., Hřivna J.
4.místo - 8 bodů Peřinová J., Měřil J., Večeřa D.
5.místo - 6 bodů Večeřová L., Dominiková B., Chybík F.
6.místo - 5 bodů Kohutová P., Komárková P., Glanc J.
7.místo - 4 body Hojná K., Jedlička J., Prázdný Z.
8.místo - 1 bod
Lónová M., Chybík R., Hojný M.

Vynášení smrtky se souborem Pantla
17.03.2013 začátek od 14:00, délka 120 minut
Velikonoce ve skanzenu
23.03.2013 začátek od 9:00, délka 8 hodin
Kursy řemesel pro děti přihlášených MŠ a ZŠ
04.06.2013 - 18.06.2013 začátek od 09:00
Kursy cca 5 tradičních řemesel pro děti přihlášených MŠ
a ZŠ, doplněných prohlídkou areálu a jinými aktivitami.
Je třeba se předem přihlásit na tel č. 608 924 912. Jen ve
všední dny.
Tradiční řemeslný jarmárek
15.06.2013 začátek od 10:00, délka 7 hodin
Dny lidové architektury
20.07.2013 - 21.07.2013 začátek od 10:00
Anna Přikrylová - Krajiny
01.08.2013 - 31.08.2013 začátek od 10:00
PODZÊM - aneb co se v Přikazich ôrodilo
28.09.2013 začátek od 9:00, délka 8 hodin
Vánoce ve skanzenu
14.12.2013 začátek od 9:00, délka 8 hodin

Sportu Zdar !!!
- Hojná Květoslava -

Poplatky na rok 2013
Obecní úřad Příkazy oznamuje, že se vybírají poplatky za
odpad, stočné a psy na rok 2013.

Upozornění těm,
co nemají uhrazeny poplatky !
V loňském roce nám bohužel narostl počet těch, co nemají
uhrazeny závazky vůči obci. Je to další ukázka toho, že doba
není jednoduchá. Není však možné, aby tyto poplatky stanovené
vyhláškou nebyly hrazeny. Nám nezbývá nic jiného, než zajistit
výběr těchto poplatků, ze kterých jsou hrazeny náklady za svoz
komunálního odpadu a stočné. Povinností obce je výběr těchto
poplatků zabezpečit a nebo o to požádat exekutorskou firmu,
čímž se nezaplacená částka značně navýší. Tak nám to stanoví
platná legislativa !!!
Vyzývám proto všechny, kterých se to týká, aby urychleně
své závazky z minulých let dali do pořádku. V případě, že jim to
finanční situace neumožňuje, tak aby komunikovali s obecním
úřadem a domluvili se na splátkovém kalendáři. Především
vyzývám ty, co mají nedoplatky za roky 2010 a 2011. U těchto
nedoplatků již nebudeme dále posílat upomínky, které se
naprosto míjejí účinkem, a postoupíme takové pohledávky
k dalšímu vymáhání.
J. Sívek - starosta obce

l Poplatek za komunální odpad činí 400 Kč/osobu/rok a lze
jej hradit jednorázově do 31.3. nebo ve dvou stejných splátkách
k 31.3. a k 31.10.
l 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 a k 31.10. 200 Kč
l Poplatek za stočné v Hynkově činí 100 Kč/osobu/rok.
l Poplatek za 1 psa činí 50 Kč, za druhého a každého dalšího
psa téhož držitele 100,- Kč.
l Poplatky je možné hradit hotově na OÚ Příkazy nebo
bezhotovostně. Číslo účtu 152 869 135/0300, variabilní symbol
- číslo domu.
Ve středu 20.3.2013 v době od 13:00 – 16:30 hod. se vybírají poplatky v Hynkově.
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PLÁN AKCÍ NA ROK 2013
LEDEN
5. 1. (so) Třikrálové setkání + vyhlášení zájezdu
Strážnice
12. 1. (so) Myslivecký ples – Příkazy
19. 1. (so) Hasičský ples - Hynkov
26. 1. (so) Sokolský ples – Příkazy
27. 1. (ne) Dětský karneval – Příkazy
ÚNOR
3. 2. (ne)
14. 2. (čt)
16. 2. (so)
23. 2. (so)
BŘEZEN
16. 3. (so)
17.3. (ne)
22.3. (pá)
23. 3. (so)

Divadlo – Mnoho povyku pro psa
Promítání filmů o naší obci
Ples seniorů
Hasičský ples – Příkazy

Bazárek
Vynášení Smrtky– Pantla v Příkazích
Vzpomínkový večer: Stanislav Žváček
Velikonoce ve skanzenu Přihlášení zájemců
o zájezd do Strážnice

DUBEN
5. 4. (pá)
13. 4. (so)
14. 4. (ne)
20. 4. (so)

Divadlo - Světáci
Úklid v obci
Lesní vycházka na Hynkově
Poznávací vycházka v Příkazích

KVĚTEN
1. 5. (st)
10. 5. (pá)
11. 5. (so)
25. 5. (so)

Stavění máje
Den Matek
Střelby na Safari
Zájezd do Strážnice a okolí

ČERVEN
1. 6. (so)
XXX
8.6.(so)
15. 6. (so)
22. 6. (so)

Kácení máje
Dětský den – Příkazy
Dětský den se šášou Viky v KD Hynkov v 15h.
Řemeslný jarmárek ve skanzenu
Předhodový úklid v kapli v Příkazích

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

ORDINAČNÍ DOBA AMIMED s.r.o. OD 1.3.2013
Praktický lékař pro dospělé
MUDr. Andrea ADAMCOVÁ
Náklo
Po

Příkazy

Střeň

7,00 - 14,00
13,00 - 14,00 na objednání

Út
Stř

7,30 - 13,30
7,00 - 11,30

12,30 - 14,30

10,00 - 11,00 na objednání

Čt

Pá
Ordinace:

13,30 - 18,00

12,00 - 13,00

15,00 - 17,00 pouze pracující
17,00 - 18,00 na objednání

poslední čtvrtek v měsíci
návštěvy Hynkov

7,00 - 12,00
Náklo 59,
tel.: 585 967 569, 602 685 958,
Příkazy 200, tel.: 602 685 958,
Střeň 1,
tel.: 602 685 958

www.amimed.cz,
Ordinační doba platná od 1.3.2013
-9-

PSČ: 783 32
PSČ: 783 33

www.prikazy.cz

Světáci na divadelních prknech
Filmová podoba Světáků Zdeňka Podskalského z roku
1969 byla vyhlášena jako nejúspěšnější komedie všech dob
nejen díky scénáři a režii, ale také hvězdnému obsazení sexteta
Sovák, Brodský, Libíček, Bohdalová, Janžurová a Jirásková
doplněnému Menšíkem, Šejbalovou, Novým aj. Hlášky i scénky
ze Světáků zlidověly i navzdory tomu, že film se stal záhy po
svém uvedení trezorovým a to až do roku 1990.
Neméně úspěšná je i divadelní podoba Světáků, která
filmu předcházela a není divu,že je hrána na profesionálních
i amatérských scénách po celé republice. Litovelští ochotníci
divadelního odboru Sokola – od loňského roku Spurníkova
ochotnického spolku uvedli tuto hru v dubnu 2011 a odměnou
jim bylo hned 6 vyprodaných představení jen v samotné Litovli.
Následovala další představení – v Olomouci, Jevíčku aj. Světáci
byli jednoznačně nejnáročnější hrou souboru – podílelo se na
něm 32 lidí včetně sedmičlenné dixielandové kapely HBBand,
která učinkovala ve všech představeních živě a náročné
bylo rovněž technicky, když se hrálo hned na 2 podiích, aby
představení mělo spád a nemuselo se přerušovat přestavbami.
Nejnáročnější však byla příprava hudby – jelikož partitury
neexistují, bylo nutné je stáhnout, naposlouchat a zapsat přímo

z filmu přímo pro kapelu, což zabralo téměř půl roku práce.
Pro soubor s tradicí od 2. pol. 19.stol., který má za sebou
mnoho let úspěšné činnosti, několik autorských her a ocenění
z několika přehlídek, se ale stali Světáci výzvou, která se
nevzdává.
V Příkazích uvidíte Světáky téměř po 2 letech v „cestovní
verzi“, ale bavit se budete stejně, jako diváci, kteří měli možnost
vidět původní úpravu. Kapela bude sice 3 členná, ale na klavír
bude hrát legendární olomoucký jazzový muzikant Vladimír
Kuba Knápek, na klarinet a saxofon Martin Stánec a největší
překvapení bude účast známé šansonové a jazzové zpěvačky Ivy
Kevešové ml., která se představí jako saxofonistka.
Toto představení si dovolujeme věnovat paní Jiřině
Jiráskové, která zazářila na plátně jako Marcelka a panu Mirko
Spurníkovi, jehož poslední rolí před jeho odchodem 12.11.2012
byl profesor, jehož si zahrál s noblesou, šarmem a umem jemu
vlastním. Náš soubor nese jméno právě po něm, jelikož ho nejen
založil, ale vše co umíme, je jen díky němu.
Představení se bude konat v pátek 5.4.2013 v 19:00 hod.
v Příkazích. Za pořadatele obec Příkazy i za litovelské ochotníky
srdečně zve režisér představení Michal Schmalz.

Sbor dobrovolných hasičů Příkazy
V sobotu 5.1.2013 se v Záloženském domě Příkazy na
sále konala výroční valná hromada místních hasičů.
Zúčastnilo se jí 28 členů, 15 mladých hasičů a 26 hostů.
Z hostů bych zmínil našeho pana starostu obce Ing. Jaroslava
Sívka, místostarostu obce pana Josefa Škrabala, za Sdružení
hasičů Čech, Moravy a Slezska Ing. Jiřího Kropáče, za
OSH Olomouc člena výkonného výboru Ing. Davida Číhala
a starostu okrsku pana Milana Vysloužila.
Schůzi již tradičně zahájil starosta sboru br. Karel
Šmoldas a vedl jí velitel sboru Michal Škrabal st. Starosta
sboru ve zprávě o činnosti SDH Příkazy poděkoval všem
členům a členkám, kteří se na činnosti sboru podílejí, dále
pak všem sponzorům v obci a v neposlední řadě obecnímu
úřadu za podporu, kterou našemu sboru věnuje.
Po vyčerpání programu výroční valné hromady se dostalo
ocenění mladým hasičům za jejich činnost a ředitelce ZŠ
a MŠ Mgr. Karin Lakomé jsme předali finanční částku na
jejich mimořádné výdaje.

Příkazští mladí hasiči

Na závěr výroční valné hromady starosta sboru poděkoval
všem přítomným za účast na schůzi. Do nového roku 2013
všem popřál hodně zdraví a hasičům hodně sil v jejich práci.
Starosta SDH Příkazy - Šmoldas Karel
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