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Občasník pro Příkazy a Hynkov

Vážení spoluobčané,
zdá se, že jaro už konečně přišlo. Dokonce i venku to tak
vypadá a ne jen podle toho, jaké datum ukazuje kalendář. Spolu
s lepším počasím jsme mohli začít s opravou dlážděných cest
a s úklidem veřejných prostor v naší obci. Těch různých ulic,
uliček a zákoutí v obou částech obce je poměrně dost, a tak
bude chvilku trvat, než je obecní zaměstnanci a jejich pomocníci
obejdou a udělají alespoň to nejnutnější. Doufám, že nám
s tímto jarním úklidem pomůžete, odstraníte různé hromady
a hromádky, autovraky a neupravená místa, která vznikla na
obecních pozemcích v minulých letech. Někteří z vás možná
ani neví, že existuje obecní vyhláška, podle které můžeme za
takto využívané obecní prostory účtovat nájemné. Smyslem
těchto řádků však není vyvolávat nevraživost či spory. Měly
by vést k zamyšlení a položení si otázky: „Neměl bych ten
svůj nepořádek konečně z toho obecního, či svého pozemku
před domem uklidit, aby to tady vypadalo lépe?“ Doufám,
že tuto řečnickou otázku pochopíte správně a svoje nejbližší
okolí upravíte. V dalším vydání občasníku Vás budeme pomocí
fotografií informovat o tom, jak tato výzva dopadla a podle
toho bude zvolen další postup ohledně neoprávněného záboru
obecních pozemků.
Na zastupitelstvu, které se konalo dne 18. 04. na Hynkově,
si občané opětovně stěžovali na volně pobíhající psy v této části
obce. Jedná se převážně o psy, jejichž majitelům byla tato věc
vytýkána a oni přislíbili, že se to už nebude opakovat. Zdá se,
že svůj slib opakovaně porušují. Pokud svoje sliby nezačnou
plnit, tak nám nezbude nic jiného, než vydat obecní vyhlášku,
na základě které budeme moci takové nezodpovědné chování
pokutovat. Tito psi svými exkrementy znečišťují své okolí
a kazí úsilí mnohých spoluobčanů, kteří si velmi pěkně upravili
předzahrádky svých domů. Rovněž se na tomto zastupitelstvu
mluvilo o tom, že když už máme odpadkové koše a u nich
schránky na pytlíky pro úklid psích exkrementů, tak by je mohli
používat všichni. To by bylo jistě skvělé a chvályhodné, ale to už
je o osobní odpovědnosti každého z nás.
V sobotu dne 13. 04. proběhla v Příkazích další obecní
brigáda. Opět se uklízelo různé harampádí na Záložně. Tentokráte jsme se zaměřili na půdu a dvě úklidové místnosti z bývalého
hotelu, kde bylo všechno možné, jen ne pořádek. Chtěl bych
poděkovat všem, kteří si udělali čas a přišli pomoci. Celkem
se sešlo 22 odvážných, z toho polovina, stejně jako vloni, byli
členové Mysliveckého sdružení. Někteří z nás vypadali na konci
brigády jako horníci, co právě vyfárali z šachty. U té špinavé
rachoty jsme zažili i spoustu srandy a s pocitem dobře vykonané
práce jsme pak zasedli k zaslouženému občerstvení. Chtěl bych
moc poděkovat všem, kteří si ukrojili ze svého volného času
a přišli pomoci uklidit zaneřáděný obecní majetek.
Na Záložně se již započalo s renovací oken v bývalém kině.
Na obecní radě jsme rozhodli, že ohledně dalšího využití tohoto
objektu necháme zpracovat studii. Tuto studiu připraví paní
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Ing. arch Iveta Trtílková, která již pro naši obec projektovala
fasády obecního úřadu a školy. Tento objekt je na vesnické
poměry stavbou velice nadčasovou a jeho rozlehlé prostory
v sobě nabízí spoustu možností dalšího využití. Studie by nám
měla napovědět, jak s touto budovou naložit a rovněž by měla
posloužit jako podklad pro shánění finančních prostředků na její
opravu.
Nové veřejné osvětlení na Hynkově je již skoro hotovo.
Došlo k navýšení počtu světel veřejného osvětlení o 15 ks a to
na 59 ks. Každé světlo bylo opatřeno usměrňovačem proudu
a regulátorem intenzity osvětlení, který snižuje spotřebu
elektrické energie v době od 22 hodin do 4 hodin o 40 %. Rovněž
byly ve všech světlech vyměněny veškeré sodíkové výbojky. Ty
mají životnost asi 5 let a pak postupně odcházejí. Výbojka stojí
asi 300 Kč, ale její výměna je několikanásobně dražší, neboť
musíme zaplatit přistavení montážní plošiny a strojníka, který
opravu provádí. V rámci využití již instalovaných betonových
sloupů, došlo k posunutí některých lamp a to vyvolalo několik
nespokojených reakcí. Vedení obce tyto projevy nespokojenosti
eviduje, provede jejich individuální posouzení na místě
a bude se snažit sjednat nápravu. Pokud dochází k osvětlování
obytných prostor domu, či je někde světla nedostatek, tak určitě
budeme hledat možnosti řešení. Dopředu však chci upozornit,
že argumenty typu: „sousedovi to osvětluje dvůr lépe než mně,
neobstojí“.
Naše obec se letos poprvé přihlásí do soutěže Vesnice roku.
Půjde spíše o sbírání zkušeností a námětů pro další rozvoj obou
částí obce. Chceme hodnotící komisi ukázat jedinečnosti, které
tady máme a rovněž se přihlásíme do kategorie Zlatá cihla.
Zde se hodnotí, jak se povedly rekonstrukce obecních budov.
Do této kategorie přihlásíme 2 obecní objekty a to obecní úřad
a základní školu. Výsledek toho, jak jsme dopadli, nám bude
oznámen někdy na počátku prázdnin.
Přeji krásné jaro.
J. Sívek

VELIKONOCE
V sobotu 23. března 2013 za slunečného, ale chladného
a větrného počasí se uskutečnila v HANÁCKÉM SKANZENU
v Příkazích akce: Velikonoce ve skanzenu, kterou připravili
členové Kulturní komise při Radě obce Příkazy ve spolupráci
se zdejší základní školou, klubem seniorů a skanzenem.
V průběhu celého dne sem přicházeli návštěvníci z Příkaz
i vzdálenějších míst, aby si na výstavě prohlédli výsledky tvoření
šikovných rukou generace mladé (žáků mateřské školy z Příkaz
i základních škol z Příkaz a Litovle Jungmannovy ulice) i dříve
narozené (členek kroužku keramiky a dalších místních žen).
Po zhlédnutí výstavy mohli zájemci doplnit velikonoční
dekorace svých příbytků drobnostmi, které bylo možno zakoupit
- Pokračování na str. 2 -
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v přízemí na malém jarmárku. Tyto 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 skanzenu bylo připraveno
občerstvení.
Odpoledne se na dvoře skanzenu roztančili členové
národopisného souboru Pantla a výstavním prostorem se
rozezněly jarní verše a melodie v podání dětí z místní mateřské,
základní i základní umělecké školy.
Hudební produkci, při níž si během odpoledne mohli
zanotovat všichni zájemci v prostorách skanzenu, zajistil pan
Vilém Švec se svými kamarády muzikanty. Rádi se setkáme na
dalších akcích nejen ve skanzenu v Příkazích zejména, bude-li
přát počasí.
-MBM-

Zvonê
Naše zvonê néspiš majó
srca ze zlata ináč bê ich nechválêlê
všeckê děvčata.
Chválijó jich névic večir,
dêž je klekáni to pré chlapcum denni starosť
z mêslê vêháni
a chce, abê vêkradlê se
z domô potajó - - děvčata jôž před zvoněnim
na ně čekajó !

ZAČÁTEK JARA VE VELKÉM SÁLE
ZÁLOŽNY
Snad by měli radost všichni, kteří se v letech 1920-1921
zasloužili o postavení ROLNICKÉ ZÁLOŽNY v Příkazích,
kdyby mohli přijít mezi nás v letošním roce do jejího velkého
sálu, předsálí nebo prostor za jevištěm. Snad by jim to
připomínalo svou vůní a čistotou dobu vzniku této krásné
budovy. Máme snahu, aby i akce zde pořádané byly pěkné,
důstojné a pohodové pro jejich účastníky na jevišti i v sále hledišti.
Věřím, že se nevyjadřuji jen za sebe, ale i za členy našeho
smíšeného pěveckého sboru, členy Svazu drobných umělců,
ochotníky z Litovle a všechny, kteří nelitovali času a přišli
sem 22. března nebo 5. dubna 2013. Upravené prostory mile
překvapily ty, kteří zde byli poprvé i nás, kteří pobýváme
v našem velkém sále častěji. Díky všem, kteří se o tuto změnu
zasloužili.
A proč jsme tu byli? 22. března jsme se v zaplněném sále
vzájemně podělili o své vzpomínky na Stanislava Žváčka, který
by se letos dožil 85 roků.
Pátého dubna patřil sál i jeviště ochotníkům ze Sokola
Litovel, kteří nás – 85 diváků - rozesmívali svým představením
hry Zdeňka Podskalského SVĚTÁCI. Smíchu, pohody a radosti
bylo v představení tolik, že by jistě stačilo i pro ty, kteří měli
připravená sedadla, a nepřišli. Dobré nálady není nikdy dost
a my jsme jí nabrali do zásoby. Přijďte se příště pobavit také.
-MBM-

Velikonoce ve skanzenu

-Foto: ZMIK-2-
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Základní škola a Mateřská škola Příkazy

Základní škola a Mateřská škola Příkazy, příspěvková organizace

„Vrškosběr“

Základní škola a Mateřská škola Příkazy oznamuje,
že ve dnech

Sběr použitých víček z PET lahví
2012/2013

6.5. - 10.5.2013
proběhne

SBĚR ODPADOVÉHO PAPÍRU

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 2012/2013 do budovy základní školy
nebo po domluvě pro víčka dojde skupina dětí
navštěvující školní družinu.

Kontejner bude přistaven
v Příkazích u ZŠ
a v Hynkově před obchodem
Prosíme, co nejméně svazovat balíčky provázkem, jinak
nám bude účtována nižší cena.
Zisk bude použit na dopravu dětí na školu v přírodě.

Děkujeme za spolupráci.
Předem všem, kteří se rozhodnou zúčastnit
sběru víček z PET lahví, velmi děkujeme!
Více informací u p. uč. Romany Zvěřové na
tel. čísle 774350630

Demografická analýza Příkaz
Vážení spoluobčané,
V rámci svého studia jsem měl možnost zpracovat
demografickou analýzu příkazského obyvatelstva v porovnání
s olomouckým. Cílem mé práce bylo především určit trendy
vývoje stavu populace Příkaz a jejich příčiny. Nyní bych se
s Vámi rád o své poznatky podělil.
Hlavním údajem o každé populaci je samozřejmě její počet.
Ač dlouhodobý trend ukazuje, že obyvatel venkova ubývá s tím,
jak stále více lidí migruje do měst, a to především za pracovními
příležitostmi, v případě Příkaz je vývoj opačný a v roce 2011
se populace (dohromady s Hynkovem) pohybovala kolem 1230
osob. Zajímavé je, že již zmíněnému trendu neodpovídá ani
Olomouc. Jakožto u města by se zde počítalo s nárůstem počtu
obyvatel, skutečnost však vypadá jinak.
A jaké faktory vůbec počet obyvatel ovlivňují? Jsou dva:
přirozený a migrační. U přirozeného se tedy jedná o všechny
narozené osoby, od jejichž počtu odečteme všechny zemřelé
v daném roce. Obdobně zjistíme i migrační přírůstek: od počtu
všech přistěhovalých odečteme počet vystěhovalých. V případě
Příkaz je vývoj těchto dvou veličin dosti nestálý, zatímco
u Olomouce, ač roste přirozený přírůstek (tedy zde můžeme
čekat vyšší porodnost), olomoucká populace se zmenšuje vinou
velké migrace, kterou pravděpodobně způsobují lidé odcházející
za prací do větších měst, jako je Praha, Brno nebo Ostrava.
Za zmínku jistě stojí také ukazatele sňatečnosti
a rozvodovosti. V dnešní době stále více lidí považuje sňatek za
přežitek a celková sňatečnost našeho národa klesá. Není proto
s podivem, že sňatečnost v naší vesnici s bohatým kulturním
dědictvím je vyšší než v Olomouci.
Posledním ukazatelem, který bych tu rád komentoval,
je věková struktura obyvatelstva. Je to poměr, v jakém jsou
v populaci zastoupeny věkové skupiny osob od 0 do 14 let, od 15
do 64, a starší 65 let. Obecně platí, že na venkově žije mnohem
více starších osob, a mladí lidé a rodiny s dětmi žijí spíše ve
městech. V případě Příkaz a Olomouce jsou ovšem tyto věkové

Místní knihovna Příkazy
V květnu roku 2012 byla po delší pauze z důvodu
rekonstrukce budovy obecního úřadu otevřena místní
knihovna. Nachází se v 1. patře, je čistě vymalovaná a prostor
zkrášlily vybroušené původní parkety. V regálech se nachází
1.461 svazků, z větší části je to beletrie různých žánrů pro
dospělé, je také pamatováno na děti, mladší a starší mládež.
Mohou si půjčit pohádky, dobrodružné knížky, dívčí romány
a encyklopedie. Každých pět let se provádí revize knižního fondu
a opotřebované a poškozené knihy se vyřazují. Obec Příkazy
každým rokem posílá příspěvek Knihovně města Olomouce na
nákup nových titulů. Výhodou je, že využijeme množstevních
slev a tak dostáváme za příspěvek více knih už i obalených
a opatřených knižním lístkem. Městská knihovna Olomouc
nám také propůjčuje soubor knih na dobu jednoho roku podle
předem daného rozpisu. Pro rozlišení jsou opatřeny na hřbetu
fialovým páskem. Tady bych poprosila čtenáře, aby tyto knihy
vraceli včas podle data uvedeného v čtenářském průkazu. Po
uplynutí této doby se knihy nachystají na odvoz do jiné místní
knihovny a k nám se dostanou knihy nové. V současné době je
zde evidováno 47 čtenářů, z toho dětí do 15 let je sedmnáct.
Poplatek na jeden rok je téměř symbolický, 20,- Kč pro děti
a důchodce a pro ostatní 40,- Kč. I když v minulém roce nebyla
knihovna otevřena po celý rok, návštěvnost byla 220 uživatelů.
V roce 2010 přišli čtenáři do knihovny 337x a do září roku
2011, kdy začaly přípravy na rekonstrukci OÚ, byla návštěvnost
250 uživatelů. Půjčovní doba je v současnosti každé pondělí
od 14,00 do 17,00 hodin. Pro veřejnost se v současné době
připravuje opět instalace internetu v prostorách knihovny, který
bude k dispozici v provozních hodinách knihovny.
A.D.
struktury téměř shodné, tedy ani zde neodpovídají Příkazy
všeobecnému trendu.
Abych tedy všechny tyto poznatky shrnul, je třeba říct, že
Příkazy zažívají v mnoha ohledech vývoj daleko příznivější,
než některé jiné vesnice. Naší výhodou je bezesporu kvalitní
dopravní obslužnost, bohatý kulturní život v obci a takřka
ideální vzdálenost od krajského města. A pro ty, kdo by
o atraktivitě Příkaz snad pochybovali: prohlédněte si všechny
ty nové domy v ulicích u vodárny. Jejich majitelé zřejmě viděli
důvod přistěhovat se právě do Příkaz.
Ondřej Sívek
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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 vyhlášení výběrového řízení pro akci prodloužení
vodovodního řádu na Hynkově a jmenovala výběrovou komisi
l cenovou nabídku na rekonstrukci veřejného osvětlení na
Hynkově firmy Hofmeister Jiří, z Olomouce s nejnižší cenovou
nabídkou 385.429,- Kč vč. DPH
l žádost knihovny Příkazy o zakoupení knih ve výši 1161,- Kč
vč. DPH
l umístění sběrného kontejneru na použité oděvy za podmínky,
že tato služba bude obci poskytována zdarma
l cenovou nabídku a zadání zpracování projektové
dokumentace na rekonstrukce kotelen a vytápění v budově
základní školy, mateřské školy a Záložny od společnosti
SEAM – energetika, spol. s r.o. z Mírova. Cena za zpracování
projektové dokumentace na jednu budovu činí do 25.000,- Kč
bez DPH, dle rozsahu a obtížnosti
l smlouvu s Olomouckým krajem o poskytnutí příspěvku
na částečnou úhradu výdajů na zajištění akceschopnosti
jednotek SDH. Jedná se o příspěvek ve výši 13.000,- Kč a
spolufinancování z rozpočtu obce ve výši minimálně 13.000,- Kč
l nákup a opravu dopravních značek v obci v nezbytném
rozsahu na základě upozornění – hlášení Dopravního
inspektorátu Policie České republiky
l použití zbytku makadamu, který je uložen v areálu ZD,
k vyspravení uličky p.č. 1147 u Blahového, aby byl umožněn
průchod pro občany
l nabídku obecně prospěšné společnosti Best Price Energy
z Hodonína o energetickém poradenství a správě odběrných míst a
odběrných zařízení pro spotřebu elektrické energie a zemního plynu
l podání žádosti o dotaci do Programu péče o krajinu na
osázení Haťové cesty II. etapa
l nabídku Střední školy polytechnické z Olomouce na
provádění kominických prací v objektech obce a pro občany
obce za cenu 50% ceny obvyklé, pod vedením odborně
způsobilého kominíka-učitele a to od září 2013.
l nákup a doplnění odpadkových košů v obci v počtu 8 ks na
základě požadavků občanů
l nákup 5 ks popelnic na konzervy a drobný železný odpad
l prodloužení zkušebního provozu MŠ a školní družiny denně
do 17,00 hod do 30.6.2013 a uhrazení nákladů na tuto činnost
z provozního rozpočtu školy.
l nákup vybavení pro zásahové jednotky SDH v Příkazích a na
Hynkově - pro Příkazy: radiostanice Motorola 4 ks, motorová pila
1 ks a hadice 4xC a 3xB. Pro Hynkov: radiostanice Motorola 4
ks, savice profi extra s O kroužky bílá 2 ks a oranžová výstražná
vesta v počtu 6 ks
l darovací smlouvu mezi Knihovnou města Olomouce a Obcí
Příkazy. Předmětem daru je 643 knih v hodnotě 123 418 Kč,
které byly zakoupeny v letech 2003-2006 z dotace Ministerstva
kultury a Olomouckého kraje
l nabídku projekčních prací Ing. arch. Ivety Trtílkové
z Olomouce na architektonickou studii dispozičních úprav
souvisejících s celkovou revitalizací a rekonstrukcí vnitřních
prostor objektu Záloženského domu v Příkazích. Cena za
vypracování dokumentace je 39.699,- Kč vč. DPH.
l nabídku pana Jiřího Šroma z Náměště na Hané na opravu
plotu v uličce ke kapličce za obecním úřadem ve výši 30. 800,- Kč

l výsledek výběrového řízení na zhotovitele nového územního
plánu obce Příkazy. Dle hodnotícího kritéria výběrová komise
vybrala uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou 278.300,- Kč
společnost Atelier Urbi, spol. s r.o. z Brna
l opravu stropu v tělocvičně firmou Ivo Lakomý z Příkaz
v ceně 21.955,- Kč bez DPH
l nabídku pana Ing. Milana Svobody z Velké Bystřice na
spolupráci při zajištění zadávacího řízení na výměnu oken
v budově MŠ formou poradenské činnosti a vypracování Výzvy
k podání nabídky, za hodinovou sazbu 360,- Kč
l zakoupení 50 m2 betonové zatravňovací dlažby pro zhotovení
parkoviště na Hynkově u hospůdky „Pod sépkó“
l mandátní smlouvu mezí Obcí Náklo, která na základě
smlouvy o spolupráci mezi Obcí Náklo a Obcí Příkazy
projektu Intenzifikace a úprava čistírny odpadních vod Náklo
zastupuje obě obce, a společností TIZZI spol. s r.o. z Kroměříže
k zastoupení při výkonu práv a povinností podle zák. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, pro veřejnou zakázku „ Intenzifikace
ČOV Náklo-zhotovitel stavby, zadávanou v zadávacím řízení dle
zákona za cenu 100.000,- Kč bez DPH
l podání přihlášky do soutěže Vesnice roku
l zřízení sociálního zázemí-WC a místa na umytí rukou
v suterénu MŠ. Toto sociální zařízení bude sloužit nájemníkům
suterénu. Celkový náklad bude do 20. 000,- Kč
l neúčelový finanční příspěvek na činnosti pro TJ Sokol
Příkazy 10.000,- Kč, TJ Sokol Hynkov 10.000,- Kč, SDH
Příkazy 10.000,- Kč, SDH Hynkov 10.000,- Kč a Myslivecké
sdružení Příkazy 10.000,- Kč, Senior klubu Příkazy ve výši
3.000,- Kč a Mateřskému centru Příkazy ve výši 3.000,- Kč
l nabídku na zakoupení použité repasované barevné kopírky
CANON iRC 2380i za cenu 20.000,- Kč bez DPH
Rada obce dále projednala:
l oznámení Olomouckého kraje o nevyhovění žádosti
o příspěvek z programu Obnova kulturních památek - jedná se
o opravu oken na Záloženském domě
l vyrozumění SFŽP, Zelená úsporám, o zařazení žádosti
č. 93207 do zásobníku projektů. Ve vyrozumění se uvádí, že
“vzhledem k výši alokace pro budovy veřejného sektoru však
podpoření projektů v zásobníku projektů nepředpokládáme.“
Jedná se o budovu MŠ.
l oznámení Městského úřadu Litovel, odbor životního
prostředí o zahájení vodoprávního řízení bez místního šetření
l „Intenzifikace ČOV Náklo“
l posouzení proveditelnosti a kvality studie inženýrské
kanceláře IKKO Hradec Králové, s.r.o. ke stavu kanalizace
na Hynkově a stanovisko společnosti VEOLIA k výsledku
monitorování kanalizace na Hynkově a uložila ve spolupráci
s Ing. Janem Lónem připravit zadávací dokumentaci pro
výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace
a vyřízení stavebního povolení na rekonstrukci kanalizace na
Hynkově.
Rada obce neschválila:
l žádost pana Michala Tůmy z Olomouce o povolení prodloužit
železnici ze svého pozemku na obecní pozemek zvaný „Trávník“
p. č. 107 a 100/1 v k.ú. Příkazy. Uvedené obecní pozemky jsou
v územním plánu obce vedeny jako veřejná zeleň a slouží jako
odpočinková zóna pro občany, kterou obec hodlá zachovat.
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Ze spominek na zašly časê
Slavnosti s kácenim mája na vodě v Hêňkově
(O spominkô na káceni mája na vodě sem v rokô 2005
požádal kamaráda, vrstevnika, pamětnika a hêňkovskyho
rodáka Miroslava Peřênô, kerymô vděčim za podrobny sepsáni
celé té mimořádné ôdálosti. S jeho svolenim sem to ve zkrácené
formě přepsal a po hanáckê ôpravil).
Boleslav Vaca
V polovině třêcátéch let se na Hêňkově domlovilê hasiči
s mladéma ve Vzdělávacim króžkô, že postavijó máj, tentokrát
na vodě a ôdělaji pak káceni, jaky eště nikde v celym okoli
nebelô. Hlavnim organizátorem bêl Jaroslav Šťoviček zvané
Jaryn. Do připrav se postôpně zapojila skoro celá dědina – jak
mladi tak starši - dokonce ê sám hajné a pan Otec, mlênář
František Solař.
Jak postavit a pořádně ôpevnit máj do vodê jim poradilê
zkôšené pantáta Vêmlátilu, bez keryho se v lese ani hajni nikdá
neobešlê přê opravách lavek nebo mostu přes ramena Moravê.
O smrk zašlê poprosêt na lesni správô do Horkê. Dêž ho ale
pak přêtahlê, zdál se jim dosť malé, tož ho nastavilê vêpučeném
trámem od mlénskyho náhonô. Vêhlidnôtém a névhodňéšim
mistem pro postaveni mája bêla Lôža před mlénem (dnes
zavezená a zatravněná podobná parčikô), na keré se od jara
do zemê dařêlo kačenám a hôsám z celé dědinê. Nebêla moc
hlôboká, ale zato bahna požehnaně – hotovy království žab,
bróku a všelijaké té vodni žóžele, ale ê nekeré karásek se tam
ôkázal. Té vodê pro velêky káceni se jim tam přece jenom
zdálo málo. Potřebovalê abê hladina štréchovala s cestó od
Doležêlovyho. Naštěsti Lôža bêla niž jak voda v mlénskym
náhoně a Jaryn si s tém hneď věděl radê. Sešróbovalê hasičsky
savice, přehodilê přes hrázkô do náhona, střêkačkó vêsálê ze
savic vzduch a voda tekla do Lôže sama až do té véškê jak
chtělê. Potom ôž baranem zaráželê pilotê (baran bêl těžké
dôbové špalek, keré na provazech přes kladkô zvihalê chlapi
a zaranô pak póštělê na ráženó pilotô). Do nich pak za pomocê
žékrôtě (to zas bêlê dvě dlóhy, ô vrchô svázany, smrkovy hole)
a žebřéku, ôsadilê do vodê máj. Pod jeho vrškem Jaryn zavěsêl
věnec se žárovkama, kery dêž pak za tmê poprvni rozsvitilê,
přêvitalê lêdi s radostném hurrááá! S tém ê inéma věcma
Jarynovi ochotně pomáhal Franta Zatlókalu zvané Vazelin ve
své zámečnické dilně.
Od teho večera až do káceni ôž bêlo potřeba máj v nocê
hlidat, abê se nekdo z přespolních nepôkôsel něco s májem
provist. Pro hlidkê bêla pod lêpama ô mlênářové zahradê
postavená bóda, zakrêtá velkó nepromokavó plachtó ze spolkové
mlatičkê. Hlidači bêlê vêzbrojeni hulkama a na poplach vêbaveni
zvonkama, vêpučenó trumpétó od hasiču a pro jistotô ê kličem
od zvoničkê. Na střidáni se chlapci na každó noc domlóvalê
deň napřeď. Do setměni tam za něma přêcházelê na lavečkô
před bódó posedět mladi, co bêlê na májové a přê harmonice se
zpivalo. Pak ôž se na májô zhaslê světla a šlo se dom – zôstalê
jenom hlidači.
Jaryn s partó mezê tém vêméšlel program na káceni, kery
chêstalê na první nedělô v červnô, protože na kópáni koncem
května bê bêla voda eště dosť stôdená. Chtělê předvádět neco, co
se hneď tak eště nevidělo. Nekeři si vzalê na starosť rozváženi
plakátu po okolnich dědinách, ini dělalê lešeni pod máj podobny
vorô na barelech, ostatní přêpravovalê v Malym Zástrôžó
tanečni parket se stolama a lavicemi kolem něho. Takê chtělê,
abê se to jako natáčelo zvláštni přenosnó kameró, vêrobenó ze
staryho dřevěnyho, na černo natřenyho fokárka – kameramani že

bôdó v biléch pláštich a přê filmováni pod černó plachtkó, že bê
točêlê klôčkó.
V tô nedělô, brzo ráno se ô mléna scházelê indiáni, vodnici
a iny maškarê a ponasedalê na žebřêňák a na deskové vuz, kery
nazdobilê lêpovéma ratolestima a polepilê z obóch stran velêkém
plakátem, že dnes odpoledne o třech hodinách bôdê na Hêňkově
káceni mája na vodě. Jaryn, oblečené za šaška, to znaleckê
obhlidl, zavolal ešlê někdo nechêbi a pak ôž běželê mlênářovi
rêzáci a Lónu Bubin za něma po sêlnicê k Přikazum. Na krajô
dědinê seskákalê všeci dule a tróbilê, piskalê a bôbnovalê, až lêdi
vêcházelê a hledělê co je to za randál. Kde jich bêlo před domem
vic, vêlezl Jaryn na štafle a hlásnó tróbó zval na nevidany káceni
mája na vodě do Hêňkova.
S takovó reklamó objelê ê další dědinê v néblêšim okoli, co
stačêlê a dom se vracelê až popoledňô. Nekeři ani neobědvalê
a honem spichalê na Lôžô, kde ôž bêlê na Doleželové cestě
přêpraveny troje řeznicky trokê, nekolêk troku na prani, dvě
diže na zaděláváni těsta, jednodôchy narychlo pozbijeny vorê
a dva člônê – jeden Vêmlátilu a drôhé od hajnyho. Před třeti
hodinó to začalo. Parta drvařu na člônô dopádlovala k májô
a obhliželê jak ho nélepšê skácet. Za chvilkô za něma obsadilê
všeckê tê „plavidla“ maškarê a starši školáci a rozjelê se po
hladině Lôže na všeckê stranê. Nekerém to moc nešlo, zvlášť
tem na tech kôlatéch dižich a padalê do vodê. Přê tem se všeci
snažêlê zabavit divákê, keréch se sešlo nadočekáváni tolik, že
s takovém množstvim ani ve snô pořadateli nepočétalê. Zaplnilê
celé prostor před mlénem kolem Lôže ê na hrázce. – Na drôhym
člônô dopádloval k májô hajné s Jarynem, které měl ruksak na
zádech a chtělê po drvařich, abê s tém kácenim eště počkalê, že
pré ve vrškô mají vranê hnizdo s mladéma na vêletěni, že jich
môsi vêbrat. Nasadil si železny hákê, jaky mívají elektrikáři
dêž lezó na slópê, a vêlezl na máj. Nenápadně vêtahl z ruksaka
biló slipkô a vêhodil do luftô. Překvapené hájné po ni dvakrát
vêstřelêl, ale minôl. Všeci se podivilê „bilé vraně“, kerá
doplachtila jak nic až do mlênářové zahradê. Jaryn pak ôvolnil
věnec se žárovkama a spóštěl ho dule.
Přê tem z křovi pod vrbama na proťéšim břehô vêskákalê
hastrmani a za něma na trokách ê maškarê, všeci směrem
ke kolotočô, co vêmêslêlê stréc Řimanu. Sám hlásnó tróbó
zvalê na bezpečnó jizdô na temto jejich vênálezô. Bêla to
náprava od vozô, pevně přêpevněná k zaraženymô pilotô a na
ni nasazeny zadni kolo od ráfovyho vozô. Na něm na špicích
bêlê ôpevněny do křéža dva žebřékê a na jejich koncich mělê
za ôcha , provázkem na smêčkô, ôvázany plétky koše (hôsákê)
jako sedačkê. Okolo pilotê s nápravó bêlo maly podium, abê se
muhlo po něm chodit a opirat do žebřéku a tém kolotoč roztáčet.
Hastrmani s pokřêkem obsadilê sedačkê. Šterê maškarê stačêlê
roztáčet a tê přebévajici poždóchalê do vodê abê nezavazelê.
Kolotoč se roztočêl, v tem se za jizdê trhnótim provázkô sedačkê
ôvolnilê a hastrmani ê se sedačkama pláclê do rozbahněné
vodê.
Kópáni a zmatek ô kolotoča přehlôšêl pokřêk indiánu, keré
se nesl z košaté lêpê na opačnym koncô Lôže. Úúúúúííííjůjůjůjů
a v tem ôž se řitil první indián nad hlavama překvapenéch
a vêlekanéch diváku, s rôkama na kladce zavěšené na lanovce,
nad Lôžô naproti k Dostálové hrôšce – ale nedojel. V plné jizdě
se pôstil kladkê a čmáchl do vodê a pořádně jô zakalêl. Za ňém
hneď drôhé, třeti a další a další – všeci zabláceni až po ôšê. Jeden
po drôhym pak v rychlosti přebihal přes cestô a po žebřékô
vêlizalê znovô na lêpô do korônê k lanô a jizdô si zopakovalê.
Mezê tém ôž jeden z drvařu ôvolňoval pod vodó řetaz, co držel
máj ô pilotu a pořadateli hlidalê prostor kde máj poleti a spadne.
Pak trôbač od hasiču vêtróbil poplach a všecko rázem ôtichlo. Na
Jarynovo znameni zaznělê fanfárê. Drôhé drvař přesekl provaz
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na pilotě a máj se poróčel. Môzêkanti zahrálê tuš a dvá ômazani
šohajici popadlê přeražené vršek a odneslê k Vêmlátilovymô na
hromadô roždi. Před mlénem pak vêhrávala kapela a děvčata
s novém, pěkně nastrojeném vrškem, se řadilê k pruvodô.
Za řiznyho pochodô se všeci vêdalê do Malyho Zástrôži
k tanečnimô parketô, kde bêlo přêpraveny bohaty občerstveni.
Počasi přálo - veselêca s tancem se protahla až do nocê.
Hêňkovsky káceni mája na vodě se pak štêrêkrát uspěšně
opakovalo, z teho eště dvakrát na Lôžê a dvakrát na Moravě
– jednó ô Malyho a podrôhy ô Velkyho splavô.

Elán stále trvá...
Vážení občané, pravděpodobně víte, co se skrývá za názvem
Haná Free Net, o.s., a pokud ne, tak si dovolím krátce objasnit.
Po vzoru třeba hasičů, či sokola skupinka nadšenců v květnu
2005 založila na stejné právní formě občanské sdružení,
jehož posláním bylo připojení k internetu, a to za příznivou
cenu navzdory komerčním poskytovatelům, kteří tyto služby
nabízeli předražené a některé lokality, jako byla třeba Lhota
nad Moravou, Hynkov, Březová ani neměli zájem připojovat.
Přiznám se, že jsem zprvu této iniciativě nevěřil. Kdo bude dnes,
respektive v té době to nebylo jiné, dělat něco zadarmo. V rámci
neplacené brigádnické činnosti připojovat k internetu lidi, kteří
počítačům často nerozumí a většina problémů s tímto zařízením
je mezi židlí a klávesnicí. Kdo bude ve svém volném čase pořád
dokola tyto lidi navštěvovat a za „děkuji“ řešit pořád a stále
dokola pro zasvěceného odborníka banální problémy. Proč by
to kdo dělal? Je pravda, že účastí v tomto zdánlivě utopickém
projektu nemohl nikdo nic ztratit a tak se do toho tehdy šlo
a tak nějak se čekalo, jak to dopadne. Byl zvolen předseda,
pan Lubomír Hřivna a členové rady. Vesměs se jednalo o lidi
znalé problematiky a některé s vcelku dobrými manažerskými
schopnostmi. Vše začalo fungovat a síť se začala rozrůstat.
Služba byla nabízena zprvu v Příkazích, Nákle, Mezicích
a postupně se síť rozrůstala. Netrvalo dlouho a navzdory lesům
nebo delším vzdálenostem se povedlo internet přivést i do míst,
jako je Hynkov, Lhota nad Moravou nebo Březová. Každý tento
úspěch byl mezi členy velmi ceněn a počáteční elán stále trval.
Utekl zhruba rok, když přišel předseda s návrhem připojit síť
na věžák Regionálního centra před nádražím v Olomouci. Bylo
tehdy úžasné si představit, že náš klukovský nápad došel tak
daleko, že budeme mít svoji vlastní anténu na tomto významném
místě. Vše klaplo a už tam byla. Tento krok výrazně posunul
možnosti připojení k internetu a naše polní cesta do světa se
rázem změnila na dálnici. I když počáteční elán stále trval,
nebylo možné síť zajišťovat ve volných chvílích při zaměstnání.
Dva členové se změnili na zaměstnance a vše začalo nabírat na
obrátkách. Nyní již nebyl problém kdykoliv řešit poruchy či
výpadky a i na připojení se přestalo čekat. Síť se začala významně
rozrůstat. Připojovali se další obce - Křelov, Břuchotín, Horka,
Skrbeň, Unčovice, Chořelice, Nasobůrky, Dubčany, Senice na
Hané, Cholina, Odrlice a pár uživatelů je i v Litovli.
Litovel je město a tyto byly tehdy hlavním cílem všech
komerčních poskytovatelů. Tam totiž s minimálními náklady
připojili velké množství uživatelů a korunky se jim jen sypaly.
Vesnice nikoho nezajímaly. Občanské sdružení Haná Free Net
mělo ale jinou filozofii. Cílem nebyl zisk a některé připojené
lokality byly dokonce i ztrátové, nicméně nikdo neměl tehdy
to srdce uživatele nepřipojit, když o to požádal, ať byl skoro
odkudkoli. Povedlo se a elán stále trval.
Každý člen za svoje členství platí měsíčně do sdružení
členský příspěvek 300 Kč a každý takový člen využívá internet
od Haná Free Net. Nepsanou a tak trochu tichou výhodou jsou

i některé servisní služby na počítačích uživatelů zcela zdarma,
nicméně toto je již především na časových možnostech správce
sítě, či technika. Děláme si to pro sebe a již od prvopočátku
se razí filozofie, že jsou si všichni členové rovni. Po uhrazení
povinných výdajů za připojení naší sítě do internetu a mezd
pro správce sítě a technika (všichni ostatní i nadále pracují
zdarma), se bez rozdílu všechny příjmy z příspěvků investují
do rozvoje technického vybavení sdružení. Vylepšují se hlavní
páteřní spoje, staré servery se nahrazují novými, výkonnějšími
a stabilnějšími a celá síť již dnes funguje s minimem výpadků
a v celém svém rozsahu v maximální možné kvalitě. V současné
době pojímá necelých 600 domácností, a co Vám budu povídat,
elán stále trvá.
Za chvíli to bude osm let, co sdružení oficiálně funguje
a popravdě stejně jako tehdy jsme vzhlíželi ke střeše
Regionálního centra v Olomouci, ani ještě před pár měsíci
by nás nenapadlo, že tuto anténu z tohoto významného místa
budeme sundávat. Nyní již není potřebná, máme optiku, neboli
připojení optickým kabelem přímo na páteř internetu. Toto je
něco, co v době našich začátků bylo jen ve sci-fi filmech. Nyní to
ale došlo až k nám a náš klukovský nápad zase postoupil o schod
výš, dosáhli jsme nejvyšší standard připojení. Z naší dálnice se
stala kosmická dráha. Komerční poskytovatelé, kteří vesnicemi
dříve pohrdali a nyní se tady zkouší podbízením uchytit, již
nemají šanci. Pásmo bylo přiděleno a je skvělé, že ho získali ti
nadšenci, co to nedělají pro peníze. Začíná nová éra plná nových
dosud neznámých možností a elán stále trvá...
Haná Free Net

PROCHÁZKA PO HÊŇKOVĚ LITOVELSKÉM POMORAVÍ
Na deň štrnáctyho dôbna bêla naplánovaná ôž drôhá
procházka po Hêňkově, tentokrát v lese, keré patři do chráněné
krajinné oblasti Litovelsky Pomoravi. Ê přes počátečni
zmatkê, zpusobeny pozvánkó, na tôtô procházkô, otištěnó
v Olomóckym denikô, kde nekeři čekalê na začátek procházkê
ô přikazké školê, namisto před staró školó v Hêňkově, se nás
zešlo pětadvacet, mezê účastnikama bêlê ê občani Hêňkova, keři
têto mista znaji jak svy botê. Počasi nám přálo - po dlóhé zêmě
a zatim nijakym jarô bêl krásné slônečné deň. Procházka lesem
bêla komentovaná, k čemô se ôvôlel pan Libor Tandler, jeden
z nověšich občanu Přikaz, lesni inženýr, keré svyho časô bêl
zaměstnané ô Státnich lesu a měl na starosti právě tôto oblasť.
O panô inženyrovi eště vimê, že se zapojil ê do obnovê zelenyho
bohatstvi v Přikazich (osázeni cestê ke kaplêčce, vêsazeni
stromu kolem haťové cestê, revitalizace lêpové aleje na hrázce
a pod. Kromě něho nám podávalê další informace sóčasné
přikazák Ivoš Čepělu, keré se na Hêňkově narodil a prožêl tô
dětstvi a za starši hêňkovsky spoluobčanê nám vêprávěl svy
zpominkê na les a Moravô pan Boleslav Vachutka.
Procházkô smê začalê ô hêňkovskyho mléna a pokračovalê
dál k mostô na takzvané divoké vodě. Toto rameno Moravê bêlo
vêbudovany na začátkô šedesátech let dvacátyho století, a ôž
hodně let se toď pořádávaji vêhlášeny veslařsky závodê, névic na
podzêm, kdê se sem sjiždijó veslaři z celé republikê. Takže ti, co
se přejedó na závodê podivat, tak mužó vidět aji reprezentantê
našé země ve veslováni. Pak smê pokračovalê dál, za mostem
doprava, pěkně kolem vodê a poslóchalê smê vêprávěni, jak si
ta naše Morava občas postavila hlavô a přestala tyct tam, kde
leta tekla a prorazêla si novó cestô, obdivovalê smê jeji zátočênê
a meandrê, divilê se, kôdêma to zas teče a kde se vzala dalši
voda, protože hlavni tok Moravê bêl néprv před nama skované
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od cestê nalevo v lese. Je škoda, že přes vodô v nekeréch mistech
nevedó aspoň dřevěny lavkê, po keréch bê se muhlo přejit na
drôhó stranô pěškê nebo s kolem.

dôb červené, vêsazené a dovezené sem ze Severni Amerikê,
vêpadal jak ten náš. Zkrátka červené vubec nebêl.
Cestô tam smê zakončêlê ô „Podkovê“, kde smê si prohlidlê
ramena Moravê, kery só ôž zanešeny a voda toď neteče, ale
pořáď só v lese znat a pomalô smê se vracelê okolo hlavniho
tokô Moravê, nédřiv po ózké cestičce, pak ôž mezê keřama až
smê lesem došlê k velkymô splavô. Nekeři si po cestě trhalê
Medvědi česnek, keryho ôž toď všôdê bêlo plno. Ô splavô se
najednó objevil takê náš obecni fotograf Zdenek, keré nás tam
všeckê vêfotil a uplné závěr procházkê bêl takê kde jinde, než
ô Vencô pod Sépkó, kde smê ôž seďa obdivovalê celó tô nádherô
a troškô závidělê hêňkovákum, že to všecko maji tak blézko.
-Z.Z.-

Vzpomínka na pěkný večer
Protože néni na stromech eště lésti, je krásně daleko vidět.
A tadê bêlo co. Celó cestô smê obdivovalê biló krásô
z odkvitajicich sněženek, keréch bêlo všôdê plno, mistama
cely bily koberce. Pan inženyr nám potom popsal další kvitka,
kery smê našlê a vidělê, névic po sněženkách bêlo fialovéch
dymnivek (dymnivka dutá), biléch sasanek (sasanka hajní),
žlôtéch křêvatcu (křivatec žlutý), modrofialovéch plicniku
(plicník lékařský a petrkliču (prvosenka jarní). Ona je pravda
a nadarmo se neřiká, že na jaře só lužni lesê nékrásňéši. Dál smê
se snažêlê rozeznat ê stromê, kery toď rostó, ê dêž tê lêstnaty
včêl, kde to lésti eště nemaji, vêpadaji všeckê sténě.Tak třeba

Hanácká slepička – Olomouc 24.3.2013
Regionální centrum Sportu Pro Všechny pořádalo v neděli
24.3.2013 pohodové dopoledne plné her, soutěží a zábavy pro
naše nejmenší děti. Na akci odjíždělo celkem 7 dětí. Celá akce
probíhala v atmosféře Velikonoc.
Nejdříve nastoupily všechny zúčastněné Jednoty. Pak
následovala rozcvička při hudbě, během které se děti stihly
pořádně protáhnout. Po skončení rozcvičky jsme s pomocí
materiálů, 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.
Akce byla ukončena tím, že děti se šly podívat na hnízdo, do
kterého jim slepička snesla nečekaně čokoládového zajíčka.
-LV-

V pátek 22. března 2013 večer se zaplnila všechna sedadla
v našem velkém sále na Záložně. Mezi hosty byli tentokrát
hojně zastoupeni i občané z Příkaz a Hynkova. Ale byli tu
i kamarádi z Brna, Choliny, Kostelce u Kyjova, Lhoty, Litovle,
Vřesovic, Loštic, Mezic, Mohelnice, Nákla, Olomouce, Skalky,
Šilheřovic, Třince, Zvole u Zábřeha a možná i jiných míst, které
jsem v tom množství lidí nepostřehla. Čí kamarádi?
Vzpomínali jsme na Stanislava Žváčka, tedy jeho kamarádi,
kolegové i žáci. Prožili spolu příjemně jarní večer, i když rtuť na
teploměru jaro stále příliš nesignalizovala. Ti, kteří se nemohli
zúčastnit, si mohou přečíst jak jej prožil člen redakční rady
MVDr. Kovář…
-MBMVzpomínkový večer na emeritního ředitele naší školy
Stanislava Žváčka se vydařil.
Na vzpomínkový večer u příležitosti nedožitých
pětaosmdesátin emeritního ředitele příkazské školy Stanislava
Žváčka jsem šel s obavou o malou účast na této akci. Pátek, jako
termín této akce, se mi zdál naprosto nevhodný. A k tomu ještě
v televizi deklarovaný přímý přenos z mezinárodního zápasu
ve fotbale s Dánskem, navíc hraného v Olomouci. Zvyklý na
pověstnou příkazskou nedochvilnost jsem vyšel z domu až po
zavření ordinace. Cestou jsem nikoho spěchajícího nepotkal,
a to mé chmury dotvrzovalo. O to víc jsem byl překvapen, když
jsem vešel do úplně zaplněného velkého sálu našeho Repre. Snad
poslední dvě místa se mi podařilo najít úplně vzadu díky paní
profesorce Malínkové. Takovou účast jsem neočekával. Že tam
budou přátelé Standy a jeho žáci, mi připadlo jaksi samozřejmé.
Ale že tam budou v tak velikém počtu i rodiče jeho žáků a řada
přespolních, s tím jsem opravdu nepočítal. Za všechny jmenuji
kompletní rodinu Milana Hrabala (Kláska), skrbeňského starostu
Tomáše Spurného, bývalou příkazskou starostku paní Marii
Havelkovou nebo hudebního skladatele Jiřího Rédu a Vlastimila
Nedomu. A pak také početnou delegaci SDU (svazu drobných
umělců) v čele se Standovým bratrem Tondou a samozřejmě
celý obnovený příkazský smíšený pěvecký sbor.
Celý vzpomínkový večer s přehledem konferovala hlavní
organizátorka Boženka Mikolajczyková-Vacová. Začal
vystoupením smíšeného pěveckého sboru. V jeho podání jsme
slyšeli téměř všechny skladby, které s tímto sborem nastudoval
už kdysi jeho zakladatel a dirigent Standa Žváček. Určitě by
byl se stávající úrovní sboru spokojen, a stejně jako mně, by
se i jemu jistě líbila mladá, pohledná sbormistryně. Pak na
pokyn konferenciérky vystupovali se vzpomínkami na Standu jí
vyzvaní účastníci večera.
První se vzpomínkou vystoupil Standův nejbližší
spolupracovník Sláva Vaca. Vzpomínal na počátky, růst i ukon-
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čení pěveckého sboru, založení dechového kvinteta a krojované
Příkazanky.
Se vzpomínkou na společné zimní pobyty na chatě Vyhlídka
v Nové Vsi u Rýmařova vystoupili jeho bratr Tonda se svojí
paní.Vystoupení obou byla plná humoru, zvláště vystoupení
Tondovy manželky, když líčila jak jí Standa nekompromisně
vybral za manžela svého bratra Tondu. Zajímavé bylo i vystoupení
emeritní ředitelky a Standovy nástupkyně Aleny Augustové
o jejích začátcích v Příkazích i o tom, jak se její tehdejší šéf
Standa zasadil, aby mohla v Příkazích bydlet. S humornou
vzpomínkou přišla paní učitelka Edita Mouralová, když líčila jak
učitelský sbor prožíval Standovy recidivy dny, které paní učitelky
poznaly vždy, když přišel do školy v papučích. Paní učitelka
Světla Pospíšilová líčila, jak právě přes hudbu poznala Standu,
ještě než přišel do Příkaz a učil na škole ve Slavoníně, a jak vždy
z hudebních vystoupení spěchal na motocyklu do rodné Zvole
za svojí budoucí manželkou Svatkou. A na Zvoli jsem vzpomněl
ve svém vystoupení i já, když jsem připomněl Standovo
vyprávění o jeho zážitcích z konce druhé světové války, kdy na
faře ve Zvoli byl lazaret pro raněné koně a on dělal pomocníka
německému zvěrolékaři. Říkal, že to, co viděl, možná rozhodlo,
že nebyl zvěrolékařem. Ve svém vystoupení jsem samozřejmě
nemohl opomenout i mé zážitky se Standou při oslavách Dne
učitelů a hlavně při výkonech zdravotnicko-kotelnické funkce
na lyžařských kurzech, jejichž a tedy Standovou zásluhou celé
generace příkazských děcek umí dobře lyžovat. Všem, kteří tyto
akce na chatě Vyhlídka v Nové Vsi absolvovali bych doporučil,
až náhodou na tuto chatu zavítají, požádat majitele o kroniku.
Určitě tam najdou svůj podpis a mohou tak zavzpomínat na
bezstarostné mládí. Zajímavé, zvláště pro pamětníky, bylo
promítnutí filmů z filmové kroniky obce natočených Jiřím
Linhartem, které Standu Žváčka představilo nejen jako
pedagoga, ale i jako vynikajícího organizátora a hudebníka
(klarinetistu, saxofonistu, hobojistu, člena dechového kvinteta,
dirigenta hanácké dechovky Příkazanka). Slavnostní večer
byl zakončen hymnou SDU, kde na melodii vojenské písně
„Partyzán“ jsou humorné citáty z pera sbormistra a prezidenta
SDU Tondy Žváčka.
Na závěr bych chtěl poděkovat hlavní organizátorce večera
Božence Mikolajczykové –Vacové.

Slavnostní nástup SDU při zahájení večera.

-Foto: ZMIKMyslím, že právě její zásluhou měl vzpomínkový večer
na Standu Žváčka vysokou úroveň, jakou si tento kantor
a hudebník, který přispěl k opětnému zviditelnění kdysi slavných
hanáckých Příkaz, zaslouží.
-S.K-.

TJ SOKOL PŘÍKAZY – fotbalová utkání JARO 2013
www.prikazy.cz/sokolprikazy

MUŽI – III.TŘÍDA OFS

NE
SO
NE
NE
ST
SO
NE
NE
NE
SO
NE
NE
NE
SO
SO

14.4.
20.4.
21.4.
28.4.
1.5.
4.5.
5.5.
12.5.
19.5.
25.5.
26.5.
2.6.
9.6.
15.6.
22.6.

16:30

P - MLADĚJOVICE

15:00
16:30
16:30
16:30

TJ STŘEŇ – P
P – DLOUHÁ LOUČKA
P – NOVÉ SADY „B“
SOKOL BLATEC - P

16:30
16:30

P – HVĚZDA LIBAVÁ
FC DOLANY „B“ - P

16:30
10:15
16:30
16:30
16:30

P – SOKOL SLAVONÍN „B“
SK NÁMĚŠŤ NA H. „B“ – P
P – SOKOL ODRLICE
1.FC OLEŠNICE – P
FK PŘÁSLAVICE – P

MLADŠÍ ŽÁCI - II.TŘÍDA OFS

14:30
14:30

P – SOKOL NÁKLO
TJ ŠTĚPÁNOV – P

14:45

SK ŠUMVALD – P

14:30
14:30
13:30
10:00

P – SOKOL PASEKA
P – HORKA NAD MORAVOU
FK ŠTERNBERK – P
TATRAN LITOVEL – P

SO 27.4. 10:00 turnaj starších benjamíků Příkazy (Náklo,Troubelice,Dlouhá Loučka)
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