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Občasník pro Příkazy a Hynkov

Vážení spoluobčané,
brzy začnou prázdniny a s nimi největší investiční akce,
kterou jsme naplánovali v rámci letošního obecního rozpočtu.
Jak už jste byli informování dříve, tak dojde k výměně oken
a dveří v budově naší mateřské školy. Celkem bude vyměněno
77 oken a 5 ks dvoukřídlých dveří. V oknech budou použita
trojskla, což výrazně sníží únik tepla z této budovy. Vítězem
výběrového řízení na dodávku těchto oken a dveří se stala
společnost PLASTWOOD s. r. o., s cenou 1,180.058,- Kč.
V této ceně je zahrnuto vybourání starých oken a dveří, instalace
nových, zapravení stavebních otvorů, dozdění některých
stavebních otvorů a instalace nových parapetů.
Po výměně stavebních výplní bude nutné vymalovat
a provést úpravy topného systému. Tyto úpravy budou navrženy
v projektu, který jsme před časem zadali, neboť především
nedostatky v kvalitní regulaci topení nás stojí nemalé finanční
prostředky.
Před několika dny jsme vyhodnotili výběrové řízení na
prodloužení vodovodního řádu na Hynkově. Zhotovitelem
tohoto vodovodního řádu v délce 150 m bude společnost VK
Aqua spol. s r. o., která nabídla nejnižší cenu a to 262.387,- Kč.
Od června máme 2 další obecní zaměstnance. Evropský
fond zaměstnanosti, prostřednictvím úřadů práce, nabídl obcím
možnost zaměstnání dalších osob, aniž by obce musely na tyto
nové zaměstnance finančně přispívat. Novými zaměstnanci se
stali paní Jana Přikrylová z Příkaz a Tomáš Spurný z Hynkova.
Pracovní smlouvu mají na dobu určitou a to do 30. 11. 2013. Oba
jmenovaní se aktivně zapojili do plnění zadaných úkolů a spolu
s několika brigádníky na dohodu o provedení práce pomáhají při
úklidu obou částí naší obce.
Oprava našich dlážděných cest postupuje na první pohled
možná trochu pomalu. Ujali se jí dvě party dlaždičů. Jedna
pracuje u Hanáckého skanzenu, druhá na Zábrani. Rozhodli
jsme se, že použijeme kvalitní žulové obrubníky, jenž lemují
chodníky, k ohraničení okrajů dlážděné cesty. Tyto obrubníky
zabrání padání hlíny z trávníků do cesty a rovněž působí
pěkným estetickým dojmem. Na okraji této cesty, kde jsou
lámané kameny, buď tato dlažba někde úplně chyběla a nebo
byla poškozená. Obě dlaždičské party měly za úkol tyto okraje
opravit tak, aby vypadaly stejně, jako v době svého vzniku
a hlavně, aby jimi byla odváděna dešťová voda do kanalizace.
Vyměřením výšek a spádů se ujal pan místostarosta Jožka
Škrabal a to vše bez nároků na odměnu. Pro letošní rok
ukončíme tyto práce u žudru pana Fišary na Vrtově. Od tohoto
místa, až po dům stavitele Josefa Bracha, máme v letošním roce
naplánováno zhotovení nového chodníku. Hanácký skanzen
vloni navštívilo přes 5000 tisíc platících návštěvníků a rozhodně
se nedá říci, že by je tu vítalo příjemné prostředí. Na Hynkově
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a také na cestě směrem na Vojnice provedla společnost SEKNE
vyspravení poškozených asfaltových cest.
Od sídla společnosti EFPRI, až po sochu Svobody, byla
společností ČEZ provedena generální rekonstrukce elektrického
vedení, neboť na této větvi bylo dlouhodobě výrazné podpětí.
Vedení je uloženo do země, takže postupně dojde k odstranění
nástřešních konzol a od nich vedoucích drátů, což jistě přispěje
ke zlepšení vzhledu naší obce. Do výkopů, kam bylo uloženo
nové el. vedení, byly přidány kabely pro veřejné osvětlení
a společnost Haná Free Net, tam nainstalovala chráničky pro
provedení optických rozvodů. Chodníky po výkopech budou
zadlážděny do původního stavu a pokud to možnosti našeho
rozpočtu dovolí, tak bychom v příštím roce, po sednutí výkopové
zeminy, přistoupili k jejich rekonstrukci.
Závěrem bych Vás chtěl pozvat na DEN OBCE, který se
bude konat v sobotu dne 06. 07. 2013 od 15 hodin na Hynkově
s následujícím programem:
15,00 – 15,50 hod. - fotbal staří páni Hynkov x Příkazy
(2 x 20 minut)
16,00 – 17,50 hod. - lidovky v podání pana Haderky a spol.
- o přestávce volná drezůra koní
18,00 – 19,30 hod. - Pavel Konopka
- o přestávce taneční vystoupení
orientálních tanců
20,00 – 02,00 hod. - taneční zábava se skupinou EFEKT
- o přestávce vystoupí „Hynkovský
bigbít“ – asi 30 min?
Přijďte posedět a podpořit hynkovské sokoly a hasiče!
J. Sívek

Nebyli jste na letošním kácení máje?
Ani se vám nedivím. Počasí jako jiná léta v říjnu nebo
listopadu. Foukal studený vítr a od Kosíře se blížilo velké černé
mračno. Nebylo pochyb, že z něho začne co nevidět pršet.
Napadlo mě, že na kácení nikdo nepřijde a jestli by nebylo od
věci místním rozhlasem občanům slavnost připomenout. Ale to
mne mělo napadnout dřív. A tož mi nezbývá než vám, kteří jste
tam nebyli, stručně sdělit, o co jste přišli.
Přiznám se, že když jsem v květnu projížděl na kole
vesnicemi Litovelského Pomoraví a měli májku skoro v každé
dědině, zdála se mi ta naše letošní jakási malá, někdo by řekl
„nedomrlá“. Příčiny mohou být dvě. Buď chtěla obec na májce
ušetřit, což je v období krize chvályhodné nebo si místní hasiči
bez zkušeného velitele Karla Fišary, který už bohužel není mezi
námi, vyšší báli postavit. Ale i tak byla májka pěkná, dokonce
- Pokračování na str. 2 -
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Ondřej Přikryl

s vrškem vyzdobenějším než ty vyšší v okolních dědinách.
A neříkám to jen jako místní patriot.
Jako obvykle jsem dorazil s mírným zpožděním, ale to už
jaksi patří k příkazskému bontonu. Proto jsem vlastní začátek
neviděl. Překvapil mne, vzhledem k špatnému počasí, poměrně
velký počet návštěvníků, a to i z okolních obcí. Zvláště mne
potěšila návštěva bývalé naší starostky paní Marie Havelkové
a břuchotínského velitele hasičů pana Korhoně. Pod májkou už
probíhalo vystoupení dětí z mateřské a základní školy, opodál
stála cimbálová muzika a krojovaní účastníci Hanáckého
tanečního souboru z Choliny. A kolem přecházeli ve slušivých
kravatách mužští členové našeho znovu vzkříšeného pěveckého
sboru, zatímco slušivé šály ženské části sboru bylo pod zimními
bundami vidět ojediněle. Nakonec hasiči, převlečení za
trpaslíky, májku pomocí seker, ne motorovou pilou (měli ji však
v záloze), skáceli. Když skončilo vyhodnocení odhadu dopadu
vrcholu májky, vyhlášené jako soutěž, začalo pršet. Ale to už se
účastníci přesunuli do krytého areálu kulturního domu.
Doběhl jsem tak tak a málem přišel o začátek vystoupení
našeho smíšeného pěveckého sboru, který přezpíval pod
taktovkou své svůdné, tentokrát v hanáckém kroji oděné,
sbormistryně, téměř celý svůj repertoár. Napadlo mě, jestli ti
chlapi nechodí do sboru tak trochu kvůli ní. Toto mé podezření
potvrzuje i nevrle řečený výrok tenoristy Mirka Večeři, když jsem
se nabídl zpívat ve sboru … „basê nepotřebôjem“. Následovalo
vystoupení Hanáckého tanečního souboru z Choliny spolu
s Hanáckó mozêkó z Litovle. A nemůžu uvěřit vlastním očím. Za
cimbálem sedí sbormistryně našeho pěveckého sboru. Smekám
před její všestranností. Mezitím déšť venku přešel v liják, ale
dobrou náladu vyvolanou cimbálovou hudbou, u někoho i pivem
nebo i tvrdším alkoholem, nemohl pokazit. Jen místní fotograf,

Na cestô
Na cestô sem, děvče, svázal
srdce do hôzilka,
abê mně tak nebolela
rozlóčeni chvilka.
Za ně berô z marcêpánô
iny, viš, to z póti –
přelomi se, rozdrobi se,
ale nezarmóti.
Bez konca je chodnik světa?
Pěsnička ho zkráti,
ta o vodě: co nám vzala
a co nenavráti.
Do hôzilka fóká větr,
marcêpán se ztráci
a drobinkê po chodničkô
zezôbajó ptáci.
který s kameramanem panem Linhartem dokumentoval celý
průběh slavnosti, si na mne vyjel. „Měli byste na zastupitelstvu
probrat, proč hasičům v dešti vyhasl oheň pod udírnou a neměli
tak včas pro nás účinkující pohoštění. A neviděls tu někde dceru
spisovatele?“ Pochopil jsem, že jde o hlavní organizátorku

oslav, pořád někde pobíhající a s lejstrem velkými písmeny
popsaným programem organizující paní Boženku, jeho paní.
Abych si u něho „šplhl“, žoviálně jsem odpověděl: „Myslíš
tu ženu obecního fotografa?“ Se zlou jsem se však potázal.
Se zdviženým ukazováčkem významně na čelo ukazujícím se
na mne Zdenek obořil: „…žádného obecního, ale uměleckého
fotografa!“, přičemž slovo umělecký několikrát opakoval, zřejmě proto, abych si je zapamatoval. Po tomto „sordinku“ jsem si
musel dát pivo, po něm pečenou makrelu, hasiči ji umí. No, a po

Slavnosti s postavením Máje - 1.května - počasí přálo

Zato při kácení Máje - 1.června - hrozily těžké mraky
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makrele další pivo. Ale pak jsem musel kvůli klientovi oslavu
v dešti nedobrovolně opustit.
Večerní zábavy s místní hudbou Asteor jsem se bohužel
nezúčastnil kvůli nepochopení mé přítelkyně, která odmítla
vyměnit teplo od mnou neprozřetelně zapáleného krbu za vlhkou
zimu byť zakrytého areálu našeho kulturního domu. Příště půjdu
sám. Zábava totiž proběhla jako obvykle ve velkém stylu. Vím
to od účastníka nedělní tiskovky, který prohlásil: „..když tam
má konzervativní dcera vydržela do půl třetí, tak to muselo být
dobrý“. Tož vidíte, o co jste přišli. Tak příště přijděte také.
-KS-

Příkladný hasič Břetislav Vočka
Na začátku června tohoto roku uplynulo sedmdesát let
od narození Břetislava Vočky st., dlouholetého člena Sboru
dobrovolných hasičů v Hynkově. I ve svém věku je stále
aktivním členem sboru a pravidelně se zúčastňuje všech akcí,
byť již spíše jako spokojený dědeček sedmi vnoučat. V sobotu
8. června mu byl z rukou starostky SDH Hynkov – Lenky
Bortlové předán pamětní pohár k jeho významnému životnímu
jubileu. Následně mu starostka Okresního sdružení hasičů Čech
Moravy a Slezska Vlastimila Švubová předala medaili „Za
příkladnou práci“, která je udělována členům nejméně po deseti
letech nepřetržité aktivní práce a také poděkování za obětavou
a příkladnou práci a zásluhy o rozvoj hasičské činnosti v okrese.
Nezbývá, než bratru Vočkovi popřát mnoho štěstí a zdraví do
dalších let.
Filip Vočka

mile přivítal a seznámil nás s disciplínami, které budou psi
v doprovodu svých vůdců absolvovat dle připraveného tzv.
příkazského zkušebního řádu. Zkoušek se zúčastnilo sedm
ohařů -Maďarský ohař PZ, Irský setr VZ, Český fousek VZ,
Český fousek PZ a LZ, Český fousek PZ a LZ, Český fousek
PZ, Český fousek příprava na PZ a jeden dlouhosrstý jezevčík
LZ a norování.
Celé prověrky měly za úkol všechny zúčastněné příjemně
pobavit a zároveň prověřit, zda psi, kteří se již dávno pyšní
Všestrannou zkouškou v první ceně či jinou zkouškou z lovecké
upotřebitelnosti, si ji opravdu zaslouží. Nejprve jsme mohli
sledovat práci psů při polních disciplínách a následně přinášení
kachny z hluboké vody. Po poledni nás čekalo na chatě v lese
malé pohoštění. Chvíli jsme si odpočinuli a následovala práce
psů v lesních disciplínách. Závěr celých prověrek byl opět za
zvuku lesnice na chatě, kde také proběhlo slavnostní vyhlášení.
Každý zúčastněný obdržel diplom a pamětní list. Panovala tu
veselá nálada a samozřejmě nechyběla ani malá rivalita, která
nás ostatní pobavila. Musím konstatovat, že tento den byl hlavně
odměnou pro vůdce a jejich čtyřnohé svěřence za nespočetné
hodiny příprav pro vykonání zkoušek lovecké upotřebitelnosti
a jejich každodenní utvrzování v lovecké praxi. Nadarmo se
neříká, že myslivec bez psa je jen poloviční myslivec.
Mezi návštěvníky nás také velmi potěšil předseda
kynologické komise OMS Olomouc pan Jan Nastoupil. Celou
akci místním kynologům pochválil a hned navrhl její další
pokračování. Je to pěkné, když se dokážou sejít lidé, kteří se
věnují výcviku loveckých psů a společně vymyslí akci, kde se
příjemně odreagují i pobaví. Počasí nám přálo a dobrá nálada
proměnila tento den v jedinečnou událost.
Závěrem jen mohu říci, že pro velký ohlas této ojedinělé akce
se pořadatelé dohodli, že se tyto prověrky stanou pravidelnou
akcí kynologické skupiny Mysliveckého sdružení Příkazy.
„Kynologii a myslivosti zdar!“
Hana Pozdíšková

Prověrka psů z lovecké upotřebitelnosti
Rok 2013 je rokem oslav 90. výročí založení Českomoravské myslivecké jednoty. K tomuto výročí se rozhodlo Myslivecké sdružení Příkazy u Olomouce uspořádat prověrku loveckých
psů z práce v poli, na vodě i v lese a přispět tak k propagaci
české myslivosti a kynologie.
1. červen tak nebyl pouze dnem dětí, ale zároveň se také
stal dnem Prověrek psů z lovecké upotřebitelnosti. Celou akci
uspořádala a do posledního detailu připravila kynologická
skupina z již zmíněného mysliveckého sdružení. Dovolili si také
pozvat veřejnost a tak jsme mohli být svědky dokonalé práce
loveckých psů.
Slavnostní zahájení probíhalo za zvuku lesnice na chatě
U rybníčka ve zdejší honitbě, kde si vůdci vylosovali pořadová
čísla. Hospodář a vrchní rozhodčí v jedné osobě nás všechny
-3-

POZVÁNÍ
na

HODOVOU MŠI SVATOU
za padlé, nezvěstné a umučené rodáky - oběti
obou světových válek,
v pátek 5. července 2013 v 9:30 hod.,
v kapli Sv. Cyrila a Metoděje v Příkazích
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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:

l rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o poskytnutí
finančních prostředků v rámci programu péče o krajinu na akci
Příkazy – výsadba interakčního prvku ÚSES – lokalita Haťová
II. etapa. Přiznaná podpora 90% uznaných nákladů do výše
podpory činí 79 997,- Kč

Rada obce schválila:
l zhotovení dětského hřiště „Pod strání“ v „městečku“, úpravu
terénu a nákup houpaček
l převod zlepšeného hospodářského výsledku ve výši
356.420,- Kč do rezervního fondu ZŠ a MŠ Příkazy
l zaměstnání dlouhodobě vedených uchazečů o práci na veřejně prospěšné práce. Výše příspěvku je až 15.000,- Kč/měsíčně,
doba zaměstnání minimálně 6 měsíců.
l rekonstrukci elektroakustiky v kapli sv. Cyrila a Metoděje
v Příkazích. Jedná se o nákup nového zesilovače, mixážního
pultu, mikrofonů, reproduktorů pro ozvučení vnitřního prostoru
kaple a i venkovního prostoru před kaplí a provedení nové
kabeláže včetně příslušenství za cenu 25.058,- Kč vč. DPH
l smlouvu o nakládání s digitální dokumentací s Národním
památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm Olomouc. Jedná se o historické stavební výkresy k jednotlivým
domům v obci, které budou umístěny v informačním systému
obce
l smlouvu o hudební produkci s hudební skupinou EFEKT
z Olomouce na vystoupení dne 6.7.2013 na Hynkově na akci
Hynkov sobě, za cenu 5.500,- Kč
l nabídku společnosti SEKNE na vysprávku vozovek tryskovou metodou na Hynkově v předpokládaném objemu 12 t
materiálu a před opravou vyčištění vozovek zametacím vozem,
za celkovou cenu 52.212,- Kč vč. DPH
l zakoupení 2 kusů dárkových balíčků, každý v hodnotě do
400,- Kč pro okrskové kolo hasičské soutěže
l zakoupení vitríny ke kapličce v Příkazích pro umístění materiálů o historii kapličky a aktuálních informací
l provedení postřiku proti komárům na Hynkově.
l nabídku firmy Hofmeister Jiří z Olomouce na novou kabeláž
pro vedení veřejného osvětlení, které bude současně položeno do
výkopů pro rozvod elektrické energie, která probíhá v Příkazích
od „Šohaja“ po sochu Svobody, za cenu 82.312 Kč vč. DPH
l návrh smlouvy s Ing. Vladimír Blaho z Olomouce na technický dozor na akci „Snížení energetické náročnosti objektu MŠ
v obci Příkazy“ za cenu do 9.000,- Kč.
l jmenování kandidátů a náhradníků do výběrové komise pro
otevírání obálek a pro hodnocení nabídek veřejné zakázky na
zhotovitele stavby „Intenzifikace ČOV Náklo-zhotovitel stavby“
Otevírání obálek se uskuteční dne 28.6.2013. Na základě
smlouvy o spolupráci výběrové řízení na čistírnu zajišťuje Obec
Náklo.
Rada obce dále projednala:
l Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor strategického rozvoje zaslal oznámení k podané žádosti POV: Rekonstrukce oken
a modernizace kotelny v budově MŠ Příkazy. Žádost nebyla
vybrána.
l vyrozumění o výsledku 10. výzvy Moravská cesta (Litovelsko-Pomoraví), o.s. Projekt Zázemí pro kulturní a sportovní
vyžití v obci Příkazy – 2. etapa, nebyl vybrán k podpoře v rámci
10. výzvy.

OPĚT O ODPADECH
Od příštího roku má stát výrazně zvyšovat poplatky za
skládkování komunálního odpadu. Tímto opatřením chce
obce nutit, aby komunální odpad méně skládkovali a více jej
využívali pro energetické účely. Na tuto situaci bychom se
už teď měli připravit a třídit komunální odpad ještě lépe než
doposud. ČR recykluje 31 % komunálního odpadu. V Evropě
je v tomto ohledu nejlepší Rakousko, které recykluje 63 %
odpadků, Německo 62 %, Belgie 58 %. Následují Nizozemsko
a Švýcarsko s 51 % vytříděného komunálního odpadu.
Naše obec pro zlepšení dosavadního stavu třídění komunál.
odpadu připravila tato opatření:
1. Zakoupili jsme popelnice na drobný železný odpad plechovky od konzerv, parfémů, víčka od sklenic, hliníková
víčka od konzerv a chlazených výrobků, nápojové plechovky,
drobné železo z domácnosti
Železný odpad tvoří asi 3 % komunálního odpadu. Popelnice
na kov jsme rozmístili na každé místo, které slouží pro sběr
separovaného odpadu. Kov takto nasbíraný dodáme do sběrny
a jeho množství pak vykážeme v rámci sběru separovaného
odpadu, z čehož bude mít obec další finanční bonus. Veškeré
takto získané finanční prostředky budou použity na úhradu
poplatků za komunální odpad a další investice pro zlepšení jeho
separace.
2. Vedle sběrného místa u sochy Svobody bude rozmístěn
kontejner na použité oblečení, boty a hračky
Obsah kontejneru bude pravidelně odvážet společnost Revenge.
Věci takto nasbírané mohou posloužit dalším lidem a zmenší
množství komunálního odpadu o dalších 3 - 6 %.
3. V chodbě Obecního úřadu a ve škole byl rozmístěn sběrný
koš na vypsané kartridge a tonery z tiskáren a kopírovacích
zařízení
Jedná se o nebezpečný odpad, který by rozhodně neměl přijít do
popelnice, neboť se v přírodě rozkládá okolo 1000 let. Obsahuje
těžké kovy a je nebezpečné pro životní prostředí. Firma, která
o rozmístění těchto boxů požádala, zajistí pravidelný odvoz
nasbíraného odpadu a provede jeho odbornou recyklaci.
4. V chodbě Obecního úřadu bylo zřízeno místo zpětného
odběru světelných zdrojů - úsporných žárovek, výbojek a zářivkových trubic
Jde rovněž o nebezpečný odpad, který obsahuje spoustu rtuti
a další vzácné kovy. Sběrná firma tato dosloužilá svítidla odveze,
odborně demontuje a získané, recyklované komponenty použije
pro další výrobu.
5. Od podzimu budou v obci rozmístěny kontejnery na
kompostovatelný odpad
Obec Náklo požádala o dotaci na kompostárnu, která by měla
stát v místě bývalé skládky, jenž se nachází mezi našimi obcemi.
Naše obec společně s obcí Střeň jsou partnery tohoto projektu.
Dotace byla obci Náklo přidělena. O realizaci tohoto projektu
Vás budeme průběžně informovat.
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5. POZNÁVACÍ VÊCHÁZKA PO DĚDINĚ
VÉVOZ (ČÁST VRTOVA)–NÁKLO–HŘBITOV
V sobotô – na Marka (25.4.) začala ô vrtovskyho křéža
další procházka s panem Vacó po našé dědině, a to v části
Vrtova – Vévozô ô vrtovskyho křéža, keré je barokni památka
z roko 1772, je sténě staré jak křéž na Zábrani, akorát nestoji
v kamenné ohrádce ale uplně volně. Nad nim se rozpinajó dvě
lêpê, zvlášť dêž kvétó, je to krásné kót našé dědinê.
Vévoz začiná od domô č. 46 (dnes Zbořêlovo, spiš
Kódelnéch), Od teho domô se zvihal kopec od dolênê Moravê,
dosť přikré a na drôhé straně se svažoval směrem ke státní
sêlnicê, na severô klesal k Náklô. Kopec bêl dobry 3 metrê
vêsoké, protinala ho cesta od Nákla do Přikaz – řečená Vévoz.
Ten bêl značně hlôboké, ale ózké, dva vozê si v něm nevêhlê.
Břeh Vévozô bêl porostlé křovim, hlavně šépkovém a bévalê
v něm skréše na zemákê. V rokô 1872 začal pomalô mizet.
Začalê se tô stavět domkê a hlênê ôbévalo, protože se z ni
vêrábělê vepřovice na stavbô domku. To mužemê vidět na
dvorkách ô Večeřu a Móralu). Potom přê vêrovnávání a dlážděni
dědinê se cesta srovnala k nepoznáni. Na katastrálni mapě
z r.1834 je zakreslené jenom dům č. 46 a dál domê 47 Čapkovo,
48 Kašlíkovo a dál do dědinê.
Prvnim domem ve Vévoze bêl dům ô Vêkrótilu, keři bêlê
spřizněni s rodinó Škrabalovó č.61 a postavilê si tô dům (dnes
Fialovo), jinši domê to zatím nestálê. Pak se teprve prodalê
další pozemkê a začalo se stavět. Vedli Fialovyho je dům rodinê Feigerlové. Pantátô Feigerleho si dodnes mnozi z nás pamatojó, protože se lóčival ô vrtovskyho křéža ze zemřeléma
spolôobčanama. Rodina Feigerlova se také zapsala do paměti
obce poskêtnótim prázdnin dvanácti žêdovském stôdentum
z Olomóce, a to v r. 1939, kde ôž bêlê ve společnosti jasny
protižêdovsky náladê. Zorganizovala to jejich néstarši cera Marie, kerá má dnes 92 let a žêje v Olomócô. Ôbytováni a jidlo
jim poskêtla ôž tak početná rodina zdarma, stôdenti za to nic
neplatilê, peníze kery mělê vložêlê do společnyho hospodařeni
a poôžévalê je na společny véletê, na cestô do Olomóce a na
divadlo v přírodě v Námeštê. Chodilê pomáhat na pole, ôčêlê se
hebréskê, pomáhalê v kôchêni, nosêlê vodô ze stôdně, škrabale
jabka, ômévalê náčeni. Spalê nad chlivem na huře a jedlê
v zahradni besidce. V sobotô slavilê žêdovské svátek sabat
a modlêlê se. Pro věčinô z nich to bêlê posledni pěkny prázninê,
protože pôstopně bêlê odvezeni do koncentračnich táboru, z keréch se po válce vrátilê jenom dvá.
Nô a tak smê pokračovalê v povidání o dalšich domech.
Nekery smê také navštivilê a prohlidlê si dvorkê a zahrádkê
(ô Zbořêlu, ô Večeřu, ô Koblêhu, ô Jelínku a Reichschtädteru),
abêsmê na vlastni očê vidělê nesrovnalosti v povrchô pozemku,
na keréch domê stojijó, a přistup do zahrádek po nekolêka
schodkách. Nekde to bêlo ê s malym občerstvenim, kery nás
všeckê potěšêlo, névic to, kery zahřálo, protože bêlo dosť
chladno. Za zpomenôti stoji aspoň dům ô Doležêlu, tôdê béval
zástupce ředitele nákelské školê pan ôčêtel Jaroslav Doležêl,
velké včelař, ve školê celéma generacama žáku zvané Metan,
dál hneď vedléši dům ô Móralu. Tadê nám pan Vaca vêprávěl
o panô Vojtěchô Svozêlovi (tatinek pani učitelkê Móralové),
podplukovnikovi československé armádê a pilotovi. Pan Svozêl
bêl v první světové válce na ruské a pozďéš na italské frontě, kde
začal litat s letadlem. Po drôhé světové válce školêl mlady pilotê.

Všeci ho mělê rádi - řikalê mô „táta letců“. Naproti Móralovyho,
dnes pěkně opravené dům se zelenó fasádó béval konzum
a béval tô také někdéši starosta obce Jôzêf Zbořêl, otec pana
Vladimíra Zbořêla, velkyho dárce krve a propagátora dárcovstvi
v dědině. Jeho záslohó patřêlê Přikaze mezê obce s nerozšiřenéši
dárcovskó základnó. Vedle Zbořêlovyho dum Hojnéch, myho
prastařečka, keré pocházel z vychodnich Čech od Jaroměře,
a v Přikazich se oženil a založêl zámečnickó žêvnosť. Kósek
dál je Klêmešovo, kde nestarší sên z patnácti děti František,
narozené 1889, se doma vêôčêl kréčim, ô stréčka Přêdalovyho
holičem a nakonec si kópil koně, s keréma furverkoval a obdělával pole. Naproti je ô Jelinku, č.p. 161, kde si pan Antonin
Jelinek, rodák ze Lhotê založêl koncem XIX. stol. sedlářskó
žêvnosť a ta postôpně přešla na další dvě generace Františku
Jelinku. Pan František Jelinek (nar. 1910) bêl sedlář, řemenář,
čalónik, lakyrnik a natěrač. Postavil si dům s velkó dílnó
č. 167. Naproti je ô Pêtlléčku, kde mělê bednářskó žêvnosť.
Mělê 13 děti z nich se 4 chlapci vêôčêlê bednářskymo řemeslô.
O poslednim bednářovi v Přikazich, panô Bohumilô Pêtléčkovi
bêl natočené film, keré ste muhlê zhlidnót na našech promitacich
večerech. Za zminkô také stoji dům, kde bévaji Dragónovi,
bévalá nemocnica. V temto domkô bévalê eště v šedesátéch
letech staři osamoceni lêdi. Nemocnica měla môžskó a ženskó
čásť. Poslednima domama v dědině só nověši dům Milana
Dragóna ml. a dům č. p. 145 Reischtädterovi. Staveni patřêlo
puvodně stavitelô Brachovi, spolô s polem, od něho si to kópilê
předci dnešniho majitele. A smê skoro v Nákle, protože tê
novostavbê naproti só postaveny v nákelskym katastrô.
Dalši naše zastaveni bêlo ô Boži môkê, přê cestě do Nákla.
Bêla postavená na vršičkô, Ten je podle teho, co napsal písmák
Josef Vrbka z Nákla v pověsti, mohyló slavnyho krále Hunu
Attilê, keré tô na Moravě ômřel. Jeho mrtvola bêla daná do zlaté
trôhlê, ta do střibrné a nakonec do železné, pak ho pochovalê
ô cestê Hračêce, nad ňô nanosêlê v helmách hlênô. Ti Hunové,
keři krále pochovávalê pak bêlê všeci ôsmrceni, abê nikdo
nemuhl královské hrob najit a vêlópit. Na vršičkô bêla pozděš
postavená Boži môka. Hodně lêdi se pokóšelo Attiluv hrob v
Nákle najit. Kopalê ve stráni pod kostelem ê ô Boži môkê, zlatá
trôhla je pré ale přimo pod Boží môkó, a to se žádné neodvážêl
rozkopat, proto se Attiluv poklad nikdá nenašil.
Závěr našé procházkê bêl na nákelskym hřbitově. Môsimê
pochválêt vedeni obce, protože na každym krokô je vidět, že
se hřbitov furt spravôje. Je pěkně opravené křéž v prostředkô
hřbitova, dláždijó se postôpně chodnikê, takê voda je pro
všechnê lehko dostôpná, mizi přerostlá tráva s hrobu, o kery
se nikdo nestará, založêlê se novy urnovy ôlêčke, no zkrátka
hřbitov je na slôšné urovni. Tôdê smê se dovědělê, že hřbitov
má svuj „Nákelské Slavin“ místo, kde só pochovani ponévic
nositeli vzdělanosti a kulturê v obcê, řediteli a ôčêteli z nákelské
ê jinačich škol, a hrobê dalšich slavnéch a známéch rodáku
z Přikaz ê Nákla. Pak smê také zazpominalê na tê, keři ôž mezê
nama nésó, třeba ô hrobô pani ôčêtelkê Marie Volfové, pana
Přêdala, Kamenička, s ojediněléma pomnikama rodinê Sauerové a Vacové a dalšich, keři se svém žêvotem zapsalê také pod
žêvot obce. No a uplně až nakonec smê se s Boženkó a panem
Vacó domlovilê, že bê se ôdělala eště jedna procházka, věnovaná
nákelskymô kostelô, faře a možná ê školê, do keré chodila
věčina přikazkéch žáku.
-Zdenka Zbořêlová-
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Lesní školka Bažinka

Zákaz vjezdu do areálu mateřské školy

Nově vzniklá lesní mateřská škola v blízkosti areálu
Sluňákova v Horce nad Moravou je ideální variantou pro ty děti,
kteří si rádi hrají venku, a to i za větru a deště. K dispozici je tu
pro ně indiánské tee-pee, které jim slouží jako místo potkávání
se, kreativního vyžití a společného odpočinku po obědě. Děti se
zde scházejí okolo 8:30 a celé dopoledne venku provádějí různé
aktivity, jež jsou buď individuální s jejich dvěma dospělými
průvodci, nebo skupinové, chodí na výlety a formou her tak
poznávají okolní svět přírodních krás Litovelského Pomoraví.
Odpoledne jim pak slouží k výtvarným či hudebním činnostem
v okolí stanu, tzn. společné malování, vytváření koláží, zpívání
a učení se zvukovým rytmům různých nástrojů, ať už přírodních
či těch k tomu účelu vyrobených.
V běžné školce vychází jeden učitel na 27 dětí. Zde jsou
dva pedagogové na maximálně 15 dětí - díky tomu může vznikat
velký prostor pro zaměření se na individualitu dítěte. V květnu
a červnu probíhá chod školky každý čtvrtek a pátek, přičemž
čtvrtky jsou obsazeny spíše menším počtem dětí a pátky jsou
pak více soustřeďovány na skupinové aktivity. Na červenec jsou
také naplánovány dva příměstské tábory ve dvou termínech
8.7. – 12.7. nebo od 29.7. – 2.8. určené všem dobrodružným
předškolákům.
V současné době byl již také zahájen zápis na školní rok
2013-2014, kdy se plánuje celotýdenní provoz s tím, že si rodiče
sami mohou zvolit, jaké konkrétní dny v týdnu budou jejich děti
v lesní školce navštěvovat. Vzhledem k tomu, že od září bude
mít Bažinka svou novou základnu v podobě maringotky poblíž
malebného rybníčku hned u lesa, mají se ti malí průzkumníci
skutečně nač těšit.
Pro bližší informace o lesní školce Bažinka na mailu:
lmshorka@gmail.com, na mobilu: 736437021 (Barbora Chmelinová)

Na plot u vjezdu do areálu mateřské školy
byla umístěna nová značka ZÁKAZ VJEZDU
MOTOROVÝCH VOZIDEL spolu s dodatkovou
tabulkou MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY.
Umístění této značky bylo odsouhlaseno
dopravním inspektorátem PČR v Olomouci.
Podle dodatkové tabulky může do areálu vjíždět
zásobování školní kuchyně, školky, ordinací,
sanitky, lékaři a sestry ordinací a také ti, kteří
vezou své příbuzné jenž mají potíže s pohybem
na ošetření k lékaři či na rehabilitaci.
Z toho plyne, že sem nemohou zajíždět rodiče,
kteří dovážejí, či odvážejí své děti do, či z mateřské
školy. Místo v areálu MŠ určené k parkování je
značně omezené a auta rodičů mnohdy blokovala
průjezd či parkování těm, co patří do kategorie
dopravní obsluha. Před budovou je přitom
dostatek místa na parkování těchto aut. Proto
Vás žádám, abyste respektovali toto dopravní
značení! Porušování tohoto dopravního
značení budeme nuceni řešit v součinnosti
s PČR.
-starosta������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������

Ze života seniorklubů
Každým rokem na ukončení sezony pořádá místní
Seniorklub jednodenní zájezd. Tento rok jsme naplánovali
zájezd do Zlatých Hor na 5. června. Silné deště a povodně nás
málem donutily ke zrušení zájezdu. Přes nepřízeň počasí jsme
nakonec ve středu ráno vyrazili na náš plánovaný zájezd. Cestou
nás zdržela objížďka, k poutnímu místu Panny Marie Pomocné
jsme přijeli se zpožděním a v dešti. Po prohlídce kostela
a okolí jsme jeli do hotelu Praděd na dobrý oběd a potom na
prohlídku Městského muzea. Překvapila nás tam pěkná expozice
zlatorudných kamenů. Naplánovanou prohlídku hornického
skanzenu ve Zlatých Horách jsme vynechali kvůli stálému dešti.
Jako náhradní program jsme raději zvolili návštěvu Karlovy
Studánky, kde již nepršelo, a proto byla procházka příjemná.
Na závěr zájezdu byla možnost vypít kávu a ochutnat lázeňský
oplatek. Zájezd se i přes nepřízeň počasí líbil.
�

�

�

��

��

��

���

�

Zájezdy za kulturou
Velkou a dlouholetou tradicí v Příkazích byla návštěva
divadelních představení v Olomouci, kterou pořádala paní
Josefa Bednářová a později Seniorklub Příkazy. V letošním roce
se zájem velmi zmenšil, a proto bychom rádi prostřednictvím
našich novin chtěli získat nové návštěvníky divadla a pokračovat
v této tradici. Doprava do Olomouce na představení a zpět
je vždy zajištěna. Jezdí se asi jedenkrát za dva měsíce, vždy
od začátku divadelní sezony od září. Zájemci, hlaste se
u Seniorklubu. Přivítáme zájemce i z Mezic a Nákla, doprava je
zajištěna
-6-
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Žádost o dodržování nedělního klidu
Spousta občanů se obrátila na vedení obce s žádostí,
abychom něco udělali s těmi, co v neděli odpoledne mají
nejvíce napilno se sekáním trávy či řezáním dřeva. Tato činnost
je spojena s velkým rámusem a pro většinu z nás, kteří si chtějí
v klidu vychutnat nedělní kávu, či po náročném pracovním
týdnu na chvilku zdřímnou, to jistě není zrovna nejpříjemnější
ukolébavka.
Některé obce mají na toto téma vydanou i obecní vyhlášku,
která obsahuje rovněž sankce za porušování tohoto nařízení.
Doufám, že u nás nebude vydání takové vyhlášky nutné
a všichni, kterých se to týká, odloží popisované pracovní činnosti
na jiný čas, než je nedělní odpoledne.
Předem děkuji za Vaši vstřícnost.
starosta

Zábava byla jen na nás, ale ani tam není co vytýkat, neboť
smích zněl ve sklepě, při pochodu z Antonínka či jinam a též
v autobusu. O jeho bouřlivější projevy se postaral zejména
Antonín Žváček svými chvilkami poezie, vtipy a vyprávěním.
Pár chvilek, kdy se Toník občerstvoval nebo nadechoval, jsme
využili ke zpěvu, při němž nás obětavě doprovázel hrou na
kytaru Luboš Hřivna.
Zatím se ke mně nedostal záporný ohlas na zájezd a opět
bude těžké nesnížit laťku na někdy příště. Díky všem, kteří jste
společně vyjeli za poznáním i pobavením, nebrblali jste, že káva
není právě teď nebo, že prší a obří dík všem, kteří jste se na
přípravě zájezdu obětavě podíleli.
-MBM-

Postřehy ze zájezdu do STRÁŽNICE
a okolí dne 25. 5. 2013
Již od setkání občanů pod rozsvíceným stromem na návsi na
Tři krále jsme mohli uvažovat o společném vyjetí na Slovácko.
Od Velikonoc jsme věděli o místech, která chceme navštívit, a
mohli jsme se na zájezd přihlásit. 25. května večer jsme si mohli
říci – splněno. Program, který nabízel
- Staré Město u Uh. Hradiště (Památník Velké Moravy)
- Strážnice (Skanzen - Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy)
- Kněždub (Rodný dům bratří Úprků a Slovácký Slavín)
- Blatnice pod Svatým Antonínkem (památková rezervace vinných sklepů)
- Svatý Antonínek (Kostel s poutní kaplí sv. Antonína Paduánského -lidově nazývaného Antonínek) možnost pěšího výstupu
i autobusem - obohatili svou profesionalitou výborní ochotní
průvodci.
Počasí dodalo bonus v podobě dopoledního deště, nepotili
jsme se a sluníčko v závěru ozářilo vinohrady a sklípky
v Blatnici pod Svatým Antonínkem. Časový harmonogram se
nám podařilo v průběhu zájezdu nakonec dodržet.
Hygienická i občerstvovací zastavení rovněž byla pečlivě
dodržována, i když by se dalo říci, že až přepečlivě a nečekaně.
Při všech zastaveních autobusu totiž nastupovala k jeho dveřím
uvítací komise v podobě pánů Romana Dominika a Dušana
Soviše, kteří nás všechny srdečně vítali řetízkující čirou hřejivou
vychlazenou domácí … Jim je třeba poděkovat i za perfektně
doladěnou trasu zájezdu po všech stránkách, neboť se velikou
mírou podíleli na přípravě zájezdu již od jeho vyhlášení. Pan
Soviš nám na Antonínku krásně zahrál na varhany a ve svém
sklepě ukázal i své vinařské mistrovství, jehož výsledky jsme
mohli vidět a ochutnat.

Před poutní kaplí Sv. Antonínka

Hasičská soutěž v Hynkově
V sobotu 18. května se do Hynkova sjelo 5 hasičských
sborů, aby se utkaly v tradičním 1. kole požárního sportu okrsku
Příkazy, pořádaném Sborem dobrovolných hasičů v Hynkově
a Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska. Soutěžními
disciplínami byla štafeta mužů 4 x 100 m a požární útok.
Kromě soutěžních družstev se závodu zúčastnil také tým bratrů
z Rozvadovic (jiný okrsek, proto mimo soutěž) a sester z Příkaz.
V první disciplíně jednoznačně porazil konkurenci tým domácích
borců. Následovat měla krátká přestávka, ale začalo pršet jako
z konve a tak jsme se museli podřídit přírodním živlům - asi po
půl hodině déšť konečně ustal a soutěžící se tak mohli předvést
v požárním útoku. Je potřeba zmínit chvályhodnou výpomoc
Ivo Štancla ml. z Hynkova, který doplnil tým Rozvadovic
a skončil po tomto útoku ve svém mundůru na kost promáčený,
když se nepohodl s rozdělovačem. Ke konečnému pořadí snad
jen tolik: na prvním místě se zaslouženě umístili bratři z Horky,
pomyslné stříbro bude vystaveno ve Skrbeni a bronzovou trofej
si ponechají domácí hoši. Pouze pro úplnost, čtvrté místo patří
druhému mužstvu ze Skrbeně a poslední místo zaujal sbor
z Příkaz, těm to ale vykompenzoval tým žen, které jako jediné
v celé soutěži obsadily první místo ve své kategorii. Nezbývá
než poděkovat pořadatelům za skvělou organizaci celé akce
a také za zajištění bohatého občerstvení. Požárnímu sportu zdar
a v příštím roce opět na shledanou!
-Filip Vočka-

Ve sklepě u Sovišů - naši hostitelé. Zprava Dušan Soviš
s Romanem Dominikem
-7-

www.prikazy.cz

Medvědí stezka - TJ Sokol Příkazy

Dětský den Hynkov

V sobotu 11. května 2013 se v Bystrovanech konal regionální závod Medvědí stezkou. Je to závod dvoučlenných hlídek
v běhu přírodním terénem, s překonáváním překážek a plněním
úkolů, např.: orientace, azimuty, první pomoc, topoznačky,
rostliny, uzly atd. Za TJ Sokol Příkazy soutěžilo celkem 10 dětí.
Odjíždělo se brzy ráno a počasí nám moc nepřálo. Po celou dobu
závodu pršelo. Ale radost z toho, že všechny děti se umístily do
třetího místa, nám počasí nezkazilo.
Soutěžící: Večeřová Lenka, Večeřová Michaela, Číhalová
Pavlína, Kvapilová Barbora, Prázdná Tereza, Dospivová
Viktorie, Štědrý David, Maierová Veronika, Dostálová
Hana, Bednář Radek.
-LV-

V sobotu 8. června se v areálu kulturního domu v Hynkově
konal dětský den pořádaný místním sborem dobrovolných
hasičů a cestovní kanceláří BAVI. Více než šedesátka dětí se
zde bavila programem, který si pro ně připravil šašek Viky
– tentokrát se cestovalo mezi různými světy. Do her a soutěží
se zapojovali nejen děti, ale také jejich rodiče. Všechny nejvíce
zaujala zejména soutěž Stardance aneb Když Hynkov tančí.
Odpoledne nám zpestřilo vystoupení místních malých
břišních tanečnic, které mělo velký úspěch. O skvělé občerstvení
se postarali členové sboru. Součástí akce byla také bohatá
tombola, v níž byl hlavní cenou tablet.
Starostka SDH Hynkov Lenka Bortlová děkuje všem
sponzorům, kterými jsou: Cestovní kancelář BAVI, Autodoprava
Karlová, Hostinec U Lucerny - Pavel Peč, p. Čelouch, Hospůdka
Pod Sépkó – Václav Konopka, pí Smékalová Leona, Autolakovna
DROSA – manželé Drožnikovovi, TJ Sokol Hynkov, SDH
Hynkov, VEOLIA – Ing. Marta Urbánková, MVDr. Kovář,
KM BETA – Martin Pryč, PRO podlahy – Martin Pryč, Bar
a restaurace Leguán – Marek Albrecht a Obecní úřad Příkazy.
Na závěr nezbývá než poděkovat všem, kteří se postarali
o bezproblémový průběh tohoto sobotního odpoledne.
Filip Vočka

TJ Sokol Příkazy
Letos jsme se již po deváté zúčastnili okresní soutěže
v atletickém čtyřboji, pořádanou Regionálním centrem Sportu
pro Všechny. Soutěž se konala v sobotu 4. května 2013 na hřišti
SŠ Polytechnické v Olomouci. Soutěžilo se v různých věkových
kategoriích, za naši TJ soutěžilo celkem 25 dětí.
Předškolní děti závodily v těchto disciplínách: běh 30 m, hod
míčkem, skok z místa, běh 300 m
Mladší žáci a žákyně: běh 50 m, hod míčkem, skok daleký, běh
400 m
Starší žáci a žákyně: běh 60 m, hod granátem, míčkem, skok
daleký, běh 800 m
Dorostenci: běh 100 m, hod granátem, skok daleký, běh 1500 m
Prví tři místa v každé kategorii (kromě předškolních dětí)
jsou postupová do krajského kola. Letos postoupilo 8 našich
závodníků, kteří se umístili do třetího místa.
Jsou to:
Maierová Veronika – 3.místo v kategorii ml.žákyně I
Prázdná Tereza – 1.místo v kategorii ml.žákyně II

Kvapilová Barbora – 1.místo v kategorii st.žákyně I
Pěčková Alena – 2.místo v kategorii st.žákyně I
Peřina Michal – 1.místo v kategorii ml.žáci I
Kryl David – 2.místo v kategorii ml.žáci I
Peřina Petr – 1.místo v kategorii ml.žáci II
Pěček Pavel – 2.místo v kategorii ml.žáci II
Postupující se zúčastnili krajského kola, které se konalo
18. května 2013 v Prostějově. Zde již závodili za region
Olomouc.
Umístění:
Prázdná Tereza – 1.místo v kategorii ml.žákyně II
Kvapilová Barbora – 1.místo v kategorii st.žákyně I
Tímto umístěním postoupili do republikového kola, které se
koná 8.6.2013 v Brandýse nad Labem.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kteří nám pomáhali
s organizací při závodech.
Poslední dík patří všem závodníkům za hojnou účast
a vzornou reprezentaci.
-L.V.-
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