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Občasník pro Příkazy a Hynkov

Vážení spoluobčané,
až budete číst tyto řádky, tak ty nejvyšší teploty letošního
léta už budou za námi. Kdo má teplo rád, tak byl s průběhem
letošního léta jistě spokojen. Naopak ten, kdo preferuje léto
s teplotami mírnějšími, musel vyhledávat více stínu a chladit
svůj organismus různými způsoby. Ať je to tak či onak, letošní
léto bylo do četnosti teplých a suchých dnů výjimečné a budeme na něj ještě nějaký čas vzpomínat.
Společně s obcí Náklo jsme provedli výběrové řízení na
zhotovitele intenzifikace čistírny odpadních vod v Nákle. Vítězem tohoto výběrového řízení se stalo sdružení firem MODOS
spol. s r.o. a Metal-Management, spol. s r.o., které předložilo
nejnižší cenovou nabídku ve výši 11.598.148,32 Kč bez DPH.
Čistírna odpadních je z 57 % v majetku obce Náklo. Zbývajících 43 % je ve vlastnictví obce Příkazy. Náklady na rekonstrukci si obě obce rozdělí v tomto poměru. Pro naši obec to
představuje investici ve výši 5 milionů korun. Taková investice přesahuje možnosti běžného ročního rozpočtu naší obce,
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a proto si budeme muset vzít úvěr. Úvěrová smlouva byla
podepsána s Českou spořitelnou, která nám nabídla nejvýhodnější úročení a to ve výši 1,8 % ročně. Úvěr budeme čerpat postupně. Platba prvních faktur za rekonstrukci začne v listopadu,
poslední je naplánována na duben příštího roku. Od dubna
2014 pak bude zahájeno splácení, které je domluveno na
dobu 4 let. Výsledkem této nutné investice bude nejenom
navýšení kapacity čistírny, ale především markantní vylepšení
její funkčnosti. Jinak řečeno, do Cholinky bude snad konečně
vytékat jen čistá voda a ne to, co tam vytéká dnes a zrovna
moc nevoní. Stavět by se mělo začít v září. Do konce roku
bude hotová stavební část a než se nám rozjaří, tak by měly být
namontovány odpovídající technologie a čistírna uvedena do
zkušebního provozu. Stavební projekt řešil maximální využití
stávajících objektů s důrazem na kvalitu použité technologie.
Provedenými technologickými změnami dojde ke zvýšení
účinnosti čištění a možná i ke snížení nákladů. Na druhé straně
budeme muset tuto investici rozpustit do celkových nákladů
- Pokračování na str. 2 -
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a také vytvářet rezervní fond oprav, jak nám ukládá legislativa,
což se může projevit také ve výši stočného.
Dne 14. června přijela do naší obce hodnotící komise
soutěže Vesnice Olomouckého kraje roku 2013. Jak už jsem
psal předminule, tak naše obec byla v této soutěži nováčkem.
Chtěli jsme komisi ukázat nejen zajímavé historické objekty,
ale také povědět něco ze současného života u nás. Každá obec
má přesně 90 minut na to, aby hodnotící komisi představila cokoliv, co uzná za vhodné. Samotná soutěž není ani tak o opravených chodnících, cestách či budovách. Hodnotící komise
především posuzuje zapojení lidí z dané obce do společenského
a kulturního života.
Členové komise přijeli přesně na čas. Po rychlém vzájemném představení, které proběhlo před budovou obecního úřadu, jsme hosty pozvali do obřadní síně. Sotva se usadili, tak
začal zpívat Příkazský pěvecký sbor. Zazpíval tři písně, které
paní dirigentka uvedla slovy „hanácké zeměpis“. Nejen členové komise, ale všichni přítomní ani nedutali a se zájmem si
vychutnávali jejich pěvecké vystoupení. Při vyhlašování této
soutěže mně jeden z porotců, který má za sebou letité zkušenosti z hodnocení těchto soutěží řekl, že zažil mnohé, ale vystoupení pěveckého tělesa takové kvality slyšel poprvé. Z budovy obecního úřadu jsme se přemístili do školy. Tam nás uvítala paní ředitelka Mgr. Karin Lakomá a poté nám děti na schodech zazpívaly dvě písničky, které si připravily. Následovala
prohlídka budovy opravené základní školy. Další naše kroky
vedly do kapličky, kde se role průvodce bravurně zhostil její
dnešní správce Josef Směšný. Několik vět o památném dubu
za kapličkou, jakožto nejstarším stromu široko daleko, a také
o Sečích pronesl pan místostarosta Josef Škrabal. Neopomenul
se rovněž zmínit o stromu nejmladším, kterým je strom přátelství, jenž byl vysázen vloni u příležitosti 30. výročí trvání
družby mezi Sokolem Příkazy a sportovním klubem z Zeissigu.
O sportovním areálu, jeho minulosti i současném dění, našim
hostům pověděli pánové Vladimír Dostál, Boleslav Vaca a pan
Miroslav Večeřa. Po prohlídce mateřského centra jsme udělali
další zastávku na návsi, před Záloženským domem, kde se
ujal role hostitele pan Boleslav Vaca. Ten našim hostům pověděl spoustu zajímavého nejenom o tomto významném objektu, ale také o dalších zajímavostech v naší obci. Představení
obce jsme zakončili na sále Záloženského domu
dataprojektorovou prezentací. Na jejím začátku jsme ukázali
pár obrázků z Hynkova, kam nebylo možné z časových
důvodů zavítat. Poté následovalo představení našich aktivních
spolků a sdružení, které velkou měrou přispívají k bohatému
kulturnímu, společenskému a sportovnímu vyžití nejen našich
občanů. Na závěr prezentace bylo ukázáno několik fotografií
z rekonstrukce obecního úřadu a základní školy. Obě budovy
jsme přihlásili do nepovinné části této soutěže, kde se soutěží
o pomyslnou „zlatou cihlu.“ Po ukončení prezentace zbývalo
na představení naší obce ještě asi 10 minut. Ty byly vyplněny
otázkami členů hodnotící komise a promluvou o tom, jaké
máme plány se Záloženským domem. Během prezentace se
o nás vzorně starala rodina Hladíkova.
A jak jsme v této soutěži dopadli? Na oficiálním vyhodnocení, které se uskutečnilo ve vesnici Olomouckého kraje
roku 2013, obci Hradčany, byla obci Příkazy udělena za opravu
budovy základní školy Zlatá cihla v kategorii B, což jsou stavby
venkovské zástavby, které nejsou památkově chráněny. Vítěz
této soutěže získává právo být zveřejněn v ucelené celostátní

publikaci Venkovské stavby. Rovněž bylo naší obci uděleno
ocenění za úspěšné navázání na historické tradice.
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kdo pomohli při
úklidu a co k nejlepšímu představení naší obce v průběhu této
soutěže. Byla to jistě zajímavá zkušenost a také motivace do
budoucna, jak věci dělat jinak a lépe.
Na podzim tohoto roku chceme podat žádost o dotaci na
celkovou obměnu stávající zeleně. Tento dotační titul hradí
75% nákladů na zeleň a zhotovení nových trávníků. Vlastní
realizace by měla začít na podzim roku 2014. Pokud bude naše
žádost úspěšná, tak dojde k radikální proměně veřejných prostranství. Názory na to, co vysázet místo smrků, jalovců či
zlatých dešťů se poněkud různí. Jako vodítko pro správné
rozhodnutí by nám mohly posloužit fotografii z první republiky, které jsou vyvěšeny na obecním úřadě. Praktické zkušenosti s hruškami, které byly na návsi vysázeny, však nejsou
úplně nejlepší. Máme možnost nechat vysázet různé okrasné
stromy a keře. Na hanáckou vesnici však určitě patří ovocné
stromy. Místo hrušek, které ve stáří dosahují vysoké výšky
a ovoce je hojně navštěvovány bodavým hmyzem, se nabízí
varianty vysázet stromy menšího vzrůstu, jejichž plody dozrávají později. Jako vhodnou alternativou se jeví švestky, ke
kterým by mohly přibýt záhony okrasných keřů a květin, neboť
v této oblasti máme opravdu co dohánět. Tento projekt bude
řešit rovněž prostor před Záloženským domem, který bychom
chtěli udělat příjemnějším pro oko i pro praktický život. To už
však bude úkol pro zahradního architekta, jenž byl pověřen
přípravou tohoto záměru.
Přeji Vám krásný zbytek léta.
J. Sívek

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Dne 16.6.2013 se uskutečnilo v obřadní síni Obecního
úřadu Příkazy slavnostní vítání občánků. Do svazku Obce
Příkazy byly zapsány tyto děti:
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Vlastimil Krč, Příkazy
Barbora Karlíková, Příkazy
Kateřina Janíčková, Příkazy
Anežka Krylová, Příkazy
Tereza Fialová, Příkazy
Jaroslav Gárský, Příkazy
Sofie Urbánková, Příkazy
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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 opravu cesty - točny autobusu na Hynkově u Mlýna
společností SEKNE Olomouc za cenu opravy do 70.000,- Kč
včetně DPH dle rozsahu prací
l dohodu o partnerství, uzavřenou dle ust.§ 269 odst. 2 zák.
č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku mezi obcí Náklo a obcí
Příkazy za účelem stanovení bližší spolupráce při realizaci
projektu zřízení a vybavení sběrného dvora. Sběrný dvůr
je plánován u čistírny odpadních vod v Nákle a v případě
schválení projektu a dotace bude sloužit potřebám obou obcí
a obci Střeň
l výsledek výběrového řízení na snížení energetické
náročnosti objektu mateřské školy. Jedná se o výměnu oken
a související stavební práce. Výběrové řízení vyhrála společnost PLASTWOOD z Olomouce, která nabídla nejnižší cenu
a to 1,200.308,- Kč (včetně DPH). Tato cena byla snížena po
zaměření na částku 1,180.058,55 Kč.
l výsledek výběrového na prodloužení vodovodního řádu
na Hynkově včetně vodovodních přípojek. Jedná se o úsek
od cesty na Horku nad Moravou po novostavbu manželů
Kvítkových. Výběrové řízení vyhrála společnost VK AQUA
Olomouc, která nabídla nejnižší cenu, a to 262.386,69 Kč
(včetně DPH)
l nabídku firmy PRESBETON Nova Olomouc na provedení
stavebních prací - oprava chodníku v obci Příkazy u Hanáckého
skanzenu, od domu č.p. 55 (Brachovo) po dům č.p.50 (velký
žudr) ve výši 300.145,34 Kč včetně DPH.
l nabídku Dopravního značení Svoboda Olomouc na provedení dopravního značení na Hynkově ve výši 18.124,- Kč. vč.
DPH. Jedná se o dopravní značení „U Lucerny“ z hlediska
bezpečnosti silničního provozu, doporučená rychlost 30 km/
hod. a umístění STOP značek na vjezdu z vedlejších ulic.
l vyjádření k projektové dokumentaci pro vydání společného
územního rozhodnutí a stavebního povolení na akci: „Novostavba haly na pozemcích parc. č. 468/3 a 468/9, oba v k.ú.
Příkazy“, stavebník Ing. Jiří Sedláček a Milan Sedláček, Agroservis Sedláček s.r.o. z Olešnice. Jedná se o stavbu opravny
zemědělských strojů se skladem a administrativním zázemím
v místě mezi silnicí II. třídy Olomouc-Litovel a dálnicí, za
plynovodní stanicí. Stavba by měla být zahájena ve III.čtvrtletí
letošního roku a ukončena v I. čtvrtletí roku 2014. Projekt
předpokládá postupné vytvoření 16 pracovních míst.
Dokumentace byla upravena na základě bodů 1) a 2) uvedených
ve vyjádření Rady obce z 4.7.2013. Byl akceptován požadavek
Rady obce, aby stavba haly byla posunuta od silnice II. třídy,
a aby povrchové (dešťové) vody nebyly jímány do vsakovacích
15 m hlubokých studní - z obavy možného znečištění spodních
vod, jak bylo plánováno v předchozím projektu společnosti
Kelly.
Rada obce doporučila Zastupitelstvu obce ke schválení
výsledek výběrového řízení na zhotovitele stavby „Intenzifikace
ČOV Náklo - zhotovitel stavby“, kdy na prvním místě s nejnižší
nabídkovou cenou celkem se umístilo sdružení firem „Sdružení

pro intenzifikaci ČOV Náklo“ (v.ú.: MODOS spol. s r.o.; d.ú.:
Metal-Management, spol. s r.o.) Olomouc s nabídkovou cenou
bez DPH bez rezervy 11.598.148,32 Kč
Výše podílu 43 % pro Obec Příkazy činí 4.987.204,- Kč bez
3% rezervy na případné vícepráce.
Rada obce dále projednala:
l rozhodnutí Ministerstva kultury o poskytnutí příspěvku na
obnovu nemovité kulturní památky - Záloženský a společenský
dům č.p. 18 v Příkazích, rejstř. Č. ÚSKP 101025, k.ú. Příkazy.
Účelový finanční příspěvek ve výši 50 000,- Kč je určen na
obnovu truhlářských prvků - oken, dveří a další související
práce.
l rozhodnutí Agentury ochrany přírody a krajiny ČR Správa
CHKO LP na základě žádosti TJ Sokol Hynkov - souhlas
k vyhrazení tábořiště a ohniště na parc. č. 1217 v k.ú. Hynkov
a povoluje výjimku ze zákazu vjíždět a setrvávat motorovými
vozidly mimo silnice a místní komunikace za splnění
podmínek.
Zprávy ze Zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce na svém jednání 18.7.2013 schválilo:
l výsledek výběrového řízení na dodavatele stavby
„Intenzifikace ČOV Náklo“- „Sdružení pro intenzifikaci ČOV
Náklo“ (v.ú.:MODOS spol. s r.o.; d.ú.:Metal-Management,
spol. s r.o.) Olomouc s nabídkovou cenou bez DPH bez rezervy
11.598.148,32 Kč.
l uzavření smlouvy o přijetí úvěru ve výši 5.000.000,- Kč na
financování „Intenzifikace ČOV Náklo“
l podání žádosti na revitalizaci zeleně v intravilánu obce
l smlouvu o spolupráci obcí při likvidaci komárů

POPLATKY
Obecní úřad oznamuje občanům, že se
vybírají poplatky za odpad, stočné a psy na
2. pololetí 2013. Upozorňujeme, že splatnost
poplatků je 31.10.2013.

OBEC PŘÍKAZY PRODÁ
betonovou dlažbu 30 x 30 x 3 cm
za cenu 6,- Kč/kus
Informace v kanceláři OÚ.
Základní škola a Mateřská škola Příkazy,
příspěvková organizace
Školní rok 2012/2013 začal trošku
netradičně. Místo, aby pan starosta přišel
pozdravit prvňáčky v jejich významný
den – první den ve škole, přišli jsme za
panem starostou my. Celá škola včetně
pedagogického sboru i paní školnice
a zahájili jsme školní rok na Obecním úřadě. Prvňáčci se
jistě těšili, až usednou do svých lavic, ale týden strpění se
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jistě vyplatil. Čekala je krásně zrekonstruovaná fasáda, nová
výmalba interiéru a další úpravy. Že se rekonstrukce fasády
zdařila, svědčí i to, že z úst každého návštěvníka školy slyšíme,
jak máme krásnou školu.
Ve školním roce 2012/2013 navštěvovalo základní školu
14 prvňáčků, 7 druháků, 13 třeťáků a 11 čtvrťáků. V květnu se
pak do 1. ročníku přihlásil ještě jeden žák. V mateřské škole se
paní učitelky staraly o 56 dětí, plný stav.
Z akcí, které se v tomto školním roce uskutečnily, bych
ráda připomenula a vyzvedla oslavy 145 let školy v obci
a 100 let budovy školy. Dýňohraní, děti i spolu s rodiči vytvořili nádherná umělecká díla, která nám zdobila vchod a schodiště
školy. Po stopách sv. Martina, zde bych chtěla poděkovat Sárce
a Agátě Sívkové a jejím kamarádům, kteří nám zpestřili akci
příběhem o sv. Martinu. Děti se mohly povozit na bělouši.
Do akce se nově zapojilo sdružení rodičů a to jak Sdružení
při MŠ, tak i nově vzniklé při ZŠ. Poděkování patří i všem,
kteří pomáhali zajistit tuto akci. Velikonoční dílny, uspořádané
společně s MŠ v budově základní školy pro rodiče, případně
prarodiče s dětmi. Akce měla pěkný ohlas, a proto na ni určitě
navážeme i v dalším školním roce. Čarodějnický den, opět
společný projektový den MŠ a ZŠ. Otevření školní kavárny
během oslav, vánočních akcí a velikonočních dílen. Škola
v přírodě, ze čtyřdenního pobytu v malebném lázeňském
městečku Lipová Lázně jsme si odváželi spoustu zážitků. Děti
plnily úkoly z programu Zelený ostrov, hrály hry, dokonce se
vydaly i na stezku odvahy. Navštívili jsme Rejvíz a Jeskyně
na Pomezí. Pro některé děti to byly první čtyři dny strávené
bez svých blízkých. Nás pedagogy nejvíce těšilo, když se děti
stmelily a vytvořily jeden velký společný kolektiv od prvňáčků
po čtvrťáky. Dokonce i starší začali pomáhat mladším při
závěrečném balení a nošení zavazadel.
Na tomto místě bych chtěla poděkovat všem svým
kolegyním, jak pedagogickým tak nepedagogickým, které se
vždy ochotně a ve svém volném čase aktivně zapojují do všech
činností, aby pomohly propagovat a spolu se Sdružením rodičů
rozvíjet naší organizaci.
Neboť nám záleží na spokojenosti našich dětí a jejich
rodičů a vážíme si jejich důvěry, budeme pokračovat ve
změnách, které jsme v loňském školním roce započali a které
povedou ke zlepšování podmínek činnosti organizace a vzájemné spolupráce.
V roce 2012/2013 se podařilo:
l umožnit platbu stravného jednorázovým a trvalým
příkazem
l navýšit kapacitu školní družiny
l zajistit ranní družinu a prodlouženou činnost MŠ, ŠD
l zahájit činnost dramatického kroužku
l zakoupit keramickou pec a zahájit keramický kroužek pro
děti i dospělé
l zahájit zkušební provoz elektronické žákovské knížky
l díky ochotě rodičů bylo založeno Sdružení rodičů při ZŠ
Ke zlepšování podmínek činnosti naší organizace přispívají
velkou měrou i naši sponzoři.
Velice si vážíme každého z nich. Poděkování patří panu
Petru Kocourkovi, JUDr. Petru Dítěti LL.M., Jaroslavu
Glancovi, Luboši Fišarovi, SDH Příkazy, a sponzoru, který si
nepřál zveřejnit své jméno.

Školní rok 2013/2014
Na začátek bych se chtěla omluvit všem rodičům dětí MŠ,
kterým jsme způsobili komplikace opožděným zahájením
činnosti MŠ z důvodu rekonstrukce a úklidových prací po
rekonstrukci. Novými okny a novou výmalbou získal interiér
MŠ zcela jiný „svěží“ vzhled. O rekonstrukci se zasloužil
náš zřizovatel, kterému bych za děti a paní učitelky chtěla
poděkovat. Poděkování patří i maminkám paní Borůvkové,
Kocourkové P., Krčmové, Pavlíkové, Rašovské, Stejskalové,
Šindelářové, Šnoflákové, Sigmundové, babičce paní Krčmářové, paním učitelkám, Vaškovi Kocourkovi a Barunce Vlkové,
kteří pod vedením paní školnice Zdeňky Kocourkové prováděli
úklidové práce.
Školní rok zahájíme 2. září v době od 7.45 do 8.30 hod. V první
třídě přivítáme 13 prvňáčků.
Co nás čeká? Ve dvou třídách nové tabule s dataprojektorem,
v jedné třídě nová podlaha, zrekonstruovaná školní výdejna.
Otevřeme 2 oddělení školní družiny pro celkem 37 žáků. Od
září budeme pracovat na mezinárodním projektu „Kunst hat
keine Grenzen“, jehož se účastní celkem 8 škol z následujících
zemí: Itálie, Litva, Maďarsko, Německo, Nizozemí, Polsko,
Rakousko a my.
Rodiče dětí MŠ budou moci od září hradit úplatu
převodem, variabilní symbol obdrží rodiče u paní vedoucí MŠ.
Od školního roku 2014/2015 bude otevřen i 5. ročník.
Krásný školní rok, mnoho úspěchů a spokojenosti, co
nejvíce jedniček.
Mgr. Karin Lakomá

KULTURNÍ AKCE
ZÁŘÍ
21.9.
Tradiční Sokolské vinobraní s kapelou „ASTEOR“
28.9.
Podzêm - aneb co se v Přikazich ôrodilo
28.9. a 29.9. Vodácké závody na Hynkově

ŘÍJEN
4. - 6.10.
5.10.
12.10.
17.10.

Setkání sokolníků
Den seniorů
Turistický zájezd: Mutěnice
Promítání filmů o naší obci

BLIŽŠÍ NA PLAKÁTECH
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Rodina s dětmi koupí parcelu
pro výstavbu rodinného domku
Dobrý den, hledáme stavební parcelu, vhodnou
pro výstavbu rodinného domku zde v Příkazích (ne
Hynkov). Min. rozměr parcely 600m2, max. rozměr
cca 1500 m2. Může se jednat i o parcelu, kterou by
bylo možné převést na stavební. Inženýrské sítě nejsou
podmínkou.
Děkuji za případné nabídky
S úctou Karel Růžička
773 92 82 82, email: ruzicka.up@seznam.cz

www.prikazy.cz

Třikrát vystřiženo z Deníku:
Lupiči se zaměřili na naši poštu:
l ve čtvrtek 25.7.2013 s nápisem - Ty peníze stejně nejsou
vaše, řekl lupič pošťačce. Vzal desítky tisíc.:
Olomoucko (stk) Policisté pátrají po lupiči, který v úterý
přepadl poštu v Příkazích na Olomoucku. Pracovnici za přepážkou „motivoval“ prohlášením, že peníze stejně nejsou její.
Přitom jí ale hrozil, že má zbraň. Žena mu vydala několik
desítek tisíc korun.
„Kolem desáté hodiny vstoupil do pobočky muž, který držel
v levé roce peněženku a pravou měl v kapse kraťasů. Pracovnici
řekl, že má u sebe zbraň a má mu vydat peníze, které prý stejně
nejsou její,“ uvedla policejní mluvčí Marie Štrbáková. Protože
žena dostala strach, dala muži několik desítek tisíc korun a ten
pak z místa utekl neznámo kam. Při pátrání po muži, kterému
nyní hrozí za loupež pobyt ve vězení v délce dvou až deseti let,
teď policisté prosí o pomoc i veřejnost.
Pachatel byl ve věku 25 až 30 let, střední postavy a vysoký
kolem 170 centimetrů. Byl hodně opálený od slunce a měl
kratší černé vlasy, na sobě pak bílý nátělník a kárované zelenobílé kraťasy,“ popsala Štrbáková.
l ve středu 7.8.2013 s nápisem – Lupič bez masky přepadl
poštu. Nic nevzal.:
Malá pobočka pošty v Příkazích láká lupiče. Už podruhé
za čtrnáct dní se tam dožadoval pachatel peněz. Tentokrát utekl
s prázdnou.
V pondělí 5. srpna 2013 po desáté hodině vešel do pobočky
pošty v obci Příkazy neznámý pachatel. Muž se ničím nemaskoval, přistoupil k přepážce a požadoval po pracovnici vydání
finanční hotovosti. Žena mu odvětila, že mu žádné peníze nedá,
začala křičet a stlačila tísňové tlačítko. Pachatel z místa utekl,
ke zranění nebo majetkové škodě nedošlo. Policisté na případu
intenzivně pracují, uvedl krajský policejní mluvčí Josef Bednařík. Podle něj bylo chování pachatele ojedinělé. „Často se
nestává, že by zloděj při přepadení neměl maskovanou tvář, ale
jsou známé i takové případy. Menší pobočky v obcích bývají
častým cílem lupičů. Dříve se zaměřovali hlavně na čerpací

Tělovýchovná jednota SOKOL Příkazy
– oddíl kopané,
pořádá nábor dětí narozených v letech 2003 až 2007
pro kategorii „starší a mladší přípravka“.
Zahajujeme v úterý 30. července v 17.00 hod!
Prosíme rodiče, přiveďte své děti (chlapce i děvčata)
v uvedeném termínu nebo i kdykoliv později ukázat své
dovednosti s fotbalovým míčem i bez něj.
Děti trénují na travnatém hřišti v Příkazích,
vždy v úterý a pátek od 17.00 do 18.15 hod.
Přijďte mezi nás, rádi Vás uvítáme.
Kontakty:

Petr Bednář
Pavel Pěček

737 257 002
603 859 698

stanice, ale teď rozšířili působnost i na pošty. „Přitom jim
za takové přepadení hrozí vězení od dvou do deseti let, řekl
Bednařík. Zloději ale přesto riskují. Stejnou poštu totiž vykradl
jiný pachatel před dvěma týdny, tehdy si odnesl desítky tisíc
korun. Vedení obce chce dalším přepadením zabránit. „Právě
jednáme o posílení bezpečnostních opatření na naší poště.
Podle doporučeného postupu o tom ale nemohu více mluvit,“
řekl starosta Příkaz Jaroslav Sívek.
l v pondělí 19.8.2013 s nápisem - Skanzen v Příkazích
provoněly tvarůžky.:
S přivřenýma očima a rovnou za nosem. Přesně tak
mohli v sobotu do skanzenu v Příkazích na Olomoucku dojít
návštěvníci Tvarůžkových hodů. Přivonět si mohli k čerstvým
i dobře vyzrálým tvarůžkům, ochutnávali také tvarůžkové klobásy, pomazánky a další speciality.Výrobu domácích tvarůžků
v sobotu ve skanzenu v Příkazích na Olomoucku předváděla
Vendula Hluzinová. Už od 16. století si podle ní každá hanácká
rodina dělala syrečky doma. Není to nic složitého. Stačí půl
kilogramu farmářského tvarohu, sůl a jeden rozmačkaný vyzrálý tvarůžek. Vše se smíchá a nechá týden stát při patnácti stupních Celsia nebo při pokojové teplotě. Zhruba po týdnu se ze
žluté a vazké hmoty vytvarují tvarůžky a nechají se vyzrát,
obvykle k tomu stačí jeden až tři týdny,“ popsala zjednodušený
postup Hluzinová s tím, že přesný návod zájemci najdou na internetových stránkách hanáckého skanzenu. Recept na domácí
tvarůžky si s sebou odnesla také Jaroslava Matějková, která na
akci přijela s manželem z Bohuňovic. „Určitě je vyzkoušíme.
Naše rodina kupuje tvarůžky ve velkém, máme je všichni moc
rádi. Jezdíme si pro ně pravidelně přímo do Loštic, pokaždé
koupíme několik velkých balení. Navštívili jsme i tamní cukrárnu, syrečky nám chutnají ve všech možných úpravách,“ svěřila se spokojená návštěvnice tvarůžkových hodů.

Sběr nebezpečného
a velkoobjemového odpadu
Obecní úřad Příkazy oznamuje, že sběr nebezpečného
a velkoobjemového odpadu se uskuteční v sobotu 21.9.2013
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

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

Druhy přebíraných odpadů:
Bateriové monočlánky, automobilové akumulátory, oleje,
barvy, ředidla, kyseliny, pesticidy, léky, rtuťové zářivky a výbojky, nádoby se zbytky chemikálií, televizory, lednice a mrazáky.
Ostatní objemný odpad (pneumatiky, textil, nábytek, koberce, peřiny, matrace, vyřazené elektrospotřebiče, pračky
apod.).
-5-
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Ze vzpomínek na zašlé časy.

Tu těžkou dobu nám dlouho připomínala smutná písnička,
co mi zůstala v paměti a kterou si ještě dnes mnohý z mých
vrstevníků zanotuje:

Na podzim před 75 lety
Když na počátku školního roku 1937-1938 zemřel
pan prezident T. G. Masaryk, začalo to být v Sudetech
s Němci ještě horší a napjatější. Jaké provokace si vymýšleli
zfanatizovaní Henlajnovci na naše spoluobčany, jsme věděli
i my jedenáctiletí školáci. V hitlerovském Německu se zbrojilo
na plné obrátky, na hranicích se pilně se dokončovalo opevnění,
které mělo čelit napadení nepřítelem naši vlast.

Chaloupky pod horami,
co se to stalo s vámi,
byly jste takové hezké
vy naše chaloupky české . . .
Boleslav Vaca

Ondřej Přikryl

V květnu a potom v září 1938 byla vyhlášená mobilizace
a před četnickou stanicí v Příkazích jsme viděli, jak se scházeli
muži - záložáci s černými dřevěnými kufříky a odjížděli na nákladních autech do kasáren v Olomouci. Odtud pak nastupovali
do pohraničních oblastí, aby v případě potřeby zabránili nepřátelskému vpádu na naše území.

V lásce.
Posváženy, pohrabany,
větr roló hrá si
a já eště nazbiral sem
na ni késtkô klási.
Jabka jôž só obtrhany
a ve vrškô – ščesti! –
zôstalo tô népěkňéši
ve věnečkô lésti.

Doma jsme u rádia zastihli tatínka se slzami v očích.
Zrovna hlásili, že západní mocnosti se dohodli s Hitlerem
na záboru a připojení našeho pohraničí k Německu, aby prý
tím ušetřili svět před válkou. Ale to nebylo jenom pohraničí,
zabíralo se i hluboko ve vnitrozemí. Rázem byla státní hranice
i s celnicí nedaleko od nás za Litovlí u Červenky. Pamatuji si,
jak tehdy tatínek naříkal, k čemu že bylo všecko to budování
pevnůstek a těch bunkrů podél hranic, když o nás v tom
Mnichově rozhodovali bez nás.
Ale to už se naši vojáci pomalu stahovali z pohraničních
pozic, kde to zabírali jak Němci tak Poláci. Olomoucké
kasárny na tolik vojska zajednou nemohly stačit, tak je na
čas kvartýrovali po dědinách. V Příkazích na gruntech je měli
skoro všichni. K nám dali rotu pěšáků, kteří přišli utrmácení
pochodem, až nám jich bylo líto – nohy otlačené, samý puchýř.
Na dvoře měli polní kuchyň a vůz s proviantem. Koně pod
kůlnou a sami spávali na slámě na hůře nad chlévy. Velitel roty
měl ubytování v prostřední jizbě, kde spával na otomaně. Ráno
když všichni zajednou nastoupili jich byl plný dvůr. Po raportu
je rozváželi do lesa k Hynkovu, kde prý hlídali mosty a lávky
přes Moravu.
Vojáci a kuchyň k tomu, to bylo něco pro nás kluky.
Hned jsme s nimi byli kamarádi, zvlášť když nám dali ohřébat
nejakó tô kosť, co se vařila v polévce a komisárek k tomu.
Nebo okoštovat konzervu kávy v kostkách, to nám šmakovalo
nejvíc. Už ani nevím jak dlouho u nás pobyli (možná týden),
ale když měli odcházet, tak jsem od jednoho na památku dostal
vojenskou loďku i s tím lvíčkem a hůlku z vytrženého smrčku
s oloupanou kůrou, kterou mám podnes a na ní vypálené
SUŠINA (hora nedaleko Kralického Sněžníku), tedy z míst,
kde střežili státní hranice.
Brzy nato přicházeli k nám a do okolních dědin české
rodiny, které utíkaly ze zabraného území jenom s tím, co se
podařilo naložit na nákladní auto.

Tak je to ê, děvče, v lásce –
zdá se, že je po ni,
a ona se začervená
jabkem na jabloni,
ba ê z klásti, co ho staři
posbiralê késtkô,
peče režňákê a zrnem
prskne do zácestkô.

Den otevřených dveří na bioplynové
stanici v Příkazích.

Dne 26.července uspořádalo ZD Unčovice den otevřených
dveří bioplynové stanici v Příkazích. Pozváni byli všichni
obyvatelé Příkaz, členové družstva z okolních obcí a nakonec
i pár VIP hostů, mezi kterými byla ředitelka zemědělské
agentury ing Mráčková i předseda ZD Haňovice, družstva,
které podobnou bioplynku, ale s jinou technologií, provozuje
už druhým rokem. Pro všechny hosty bylo připraveno bohaté
pohoštění, a kdo měl zájem, mohl si vzít k prostudování
podrobnou písemnou informaci o parametrech a technologii
celé stanice. Provozem prováděli dva pracovníci biostanice a
také sama předsedkyně družstva paní ing Milada Měsícová,
která úvodním slovem prohlídku zahájila.. Od ní jsme
se dověděli, že bioplynová stanice má výkon 1000 kW,
její výstavba byla zahájena v květnu, dokončení v říjnu
a zkušební provoz byl zahájen 20.12.2012. Generálním
dodavatelem byla rakouská firma ENSERV. Bioplyn je
produkován mokrou fermentací z organických hmot vzniklých
zemědělskou výrobou tj. hovězí a vepřové kejdy, chlévské
mrvy, cukrovarských řízků, travní senáže, kukuřičné siláže ale
i zbytků krmiv, tzv. nedožerků. Celkové náklady na výstavbu,
včetně nových silážních žlabů dosáhly téměř 130 milionů
Kč a družstvo tuto investici předpokládá splatit do osmi až
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devíti let. Součástí prohlídky byla i přehlídka nejmodernější
techniky, která se v současné době v zemědělství používá
a u většiny předváděných mechanizmů nebyla nákupní cena
pod 5 milionů Kč. V současné době bioplynka nepracuje
na plný výkon, vzhledem k přetlaku neregulovatelné solární
energie to ani není žádoucí. Navíc při přebytku elektřiny ze
solárních zdrojů může ČEZ bioplynku i odpojit. Po dobu
odstávky se spaluje bioplyn prošlý odsiřovacím zařízením
volně do ovzduší a můžeme vidět plamínek z komínku na
střeše hlavní budovy bioplynky. Na výkon bioplynky má vliv
i kvalita použité suroviny. Při plném výkonu představuje denní
tržba za elektřinu dodanou do sítě cca 100 tisíc Kč. To umožní
družstvu neregulovat (nesnižovat) rozsah stávající živočišné
výroby, která je bohužel ztrátová a řada zemědělců se jí proto
zbavuje. Za poslední rok došlo jen v našem okrese k likvidaci
dvou chovů krav a zbývající byste spočítali na prstech svých
rukou. A stejně je to i s chovem prasat. Tam na okrese zbylo
jen pět významnějších chovů. A pak se lidé diví, že v našich
obchodech české mléko ani maso není. Uvědomí si to, až když
v televizi vidí hrůzné příběhy s dovozem nekvalitních, někdy
i zdravotně závadných potravin, a to nejen z Polska. Někteří
si řeknete, že když to naši zemědělci neumí vyrobit levněji,
ať se to tedy doveze. Problém není v neschopnosti našich
zemědělců, ale v systému unijních zemědělských dotací, které
jsou na hektar zemědělské půdy. Živočišná výroba, která je
mnohem náročnější, (má víc přidané hodnoty) než rostlinná,
není přesto nijak zvýhodněna. Zodpovědní národohospodáři si
to začínají uvědomovat a volají po úpravě dotací ve prospěch
živočišné produkce, jinak to nebude nikdo dělat. Stát tím
ztratil už dávno soběstačnost ve výrobě živočišné produkce.
Ta je např. u výroby vepřového masa jen 50%. A my jíme
a budeme jíst kuřata z Brazílie a mléko z Nového Zélandu.
A když tam bude jako letos sucho a mléka bude na trhu méně,
tak se zkrátka zdraží..V současné době údajně až o 2 až 4 Kč.
To zdražení vezmou z 80% obchodní řetězce. Zbytek zůstane
mlékárnám (15%), zemědělec dostane 5% tj. asi 20 haléřů
na litr. Současná výkupní cena mléka je kolem 8 Kč za litr.
To nestačí pokrýt náklady. Obdobná je situace i u vepřového
masa, kde dostávají naši zemědělci něco kolem 30 Kč za 1 kg.
Doveze se o 2 Kč levnější z Belgie, Dánska nebo Holandska.
Tyto země, kde je vysoká koncentrace výroby vepřového
masa většinu své produkce vyvážely do USA. Ale v současné
době se jim americký trh uzavřel kvůli „obchodní válce“
mezi EU a USA. EU totiž zakázala dovoz veškeré živočišné
produkce z USA, protože tam používají ke zvýšení produkce
(až 25%) růstový somatotropní hormon. Je to jedno z mála
rozumných rozhodnutí EU, kterému fandím a které opravdu
chrání obyvatelstvo EU před proniknutím tohoto hormonu do
potravního řetězce.Výsledkem je ale reakce USA, které naopak
zakázaly dovoz živočišných potravin z EU. S tím se ale vlády
shora uvedených států excelentně vypořádaly. Než by nechaly
své farmáře zbankrotovat, raději jim z vlastních národních
dotací něco přidají a ti to pak prodají levněji. A nejen k nám.. .
Určitě si řeknete, proč o tom ten Kovář mluví, vždyť to
s tou bioplynkou vůbec nesouvisí. Ale souvisí. Paní
předsedkyně totiž při prohlídce prohlásila, že nebude stavy
krav snižovat, ale naopak chce je do budoucna zvýšit. Je
to rozhodnutí prozíravé. Větší pracnost živočišné produkce
musí být do budoucna zohledněna. Aby zemědělské dotace
nebrali např. někteří pražští herci, kteří skoupili pozemky
na Bruntálsku, ale ti, kteří skutečně hospodaří. Právě tržby

z bioplynky umožní našim družstevníkům pokrýt ztráty
z živočišné produkce, které zatím mají.
Co říct na závěr. Buďme rádi, že družstvo bioplynku
postavilo. Lví podíl na tom má předsedkyně paní ing Milada
Měsícová, která se zarputilostí sobě vlastní bioplynku prosadila
a celou stavbu organizovala. S takovou šéfkou družstvo nemůže
zkrachovat. A pro nás Příkazáky je důležité, že se nezříká ani
zodpovědnosti při řešení problému, který v části obce vyvstal
zvýšeným provozem příkazského střediska.
-S.K.-

Byli jsme v Blatnici pod Svatým
Antonínkem
Koncem května jsme na závěr zájezdu na jižní Moravu,
pořádaného kulturní komisí, navštívili Blatnici pod Svatým
Antonínkem, odkud pochází i náš spoluobčan Roman Dominik,
který nás spolu se svým kamarádem Dušanem Sovišem po celý
zájezd provázel.
Obec Blatnice leží v úrodném kraji vinné révy, jemuž od
pradávna vévodí poslední výběžek Bílých Karpat - Antonínský
kopec - místo světoznámých poutí. Tyto slavnosti jsou mimo
jiné i připomínkou místních tradic, k nimž patří i zdobné
lidové kroje. Jako doplnění vzpomínek k vydařenému
zájezdu přikládáme fotografii, pořízenou začátkem června na
Antonínské pouti. Jsou na ní děti manželů Dominikových,
Jakub a Anička, v krojích, které se v jejich rodině dědí
z generace na generaci.
Ing. Ivo Čepěl
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Hynkov sobě!

Nadějná letošní úroda nezklamala

Byla sobota 6. července, krásné sváteční odpoledne.
V areálu hynkovského hřiště se konal Den obce, nazvaný
poeticky - Hynkov sobě. Jaký jiný název by se také lépe hodil
pro akci, na jejímž programu se z velké části podíleli místní
občané a občerstvení taktéž zajistily zdejší spolky- SDH a TJ
Sokol.
Příjemný den zahájil zápas starších pánů, ve kterém se
utkal tým domácích proti chlapům z Příkaz, které vedl muž
nejpovolanější – sám pan starosta. Po tomto tvrdém boji plném
úžasných sportovních výkonů jsme mohli sledovat koňskou
drezůru, všichni jsme obdivovali cválajícího koníka a jeho
cvičitelku studentku Agátu Sívkovou, kteří nám předvedli
celou řadu zajímavých kousků. Dalším bodem programu bylo
vystoupení malých břišních tanečnic nejen z Hynkova, ale také
Nákla pod vedením zkušené tanečnice, slečny Leilah. Tyto
dívky se staly již tradiční součástí a zpříjemněním akcí, které
jsou u nás pořádány. Poté už na řadu nastoupilo jedno hudební
uskupení za druhým, nejprve jsme si mohli vyslechnout a
zanotovat celou řadu lidových písniček, po nich se na pódiu
objevil místní hudebník Pavel Konopka s pásmem známých
hitů, některé z nich zazpíval v duetu se svou dcerkou, která
se nejednou sebevědomě ujala mikrofonu. Oba byli po každé
písničce oceněni velkolepým potleskem. Nakonec přišla na
řadu kapela Efekt, která hrála až do pozdních večerních hodin.
Během celého dne bylo k dispozici bohaté občerstvení, děti
měly možnost povozit se na koních, skákat na trampolíně,
zkrátka se pořádně vyřádit.
Na závěr nezbývá než poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv
způsobem podíleli na organizačním zajištěním tohoto dne!
Příští rok bude organizace opět na Příkazácích, věřím, že se
sejdeme minimálně v takovém počtu, jako letos na Hynkově.
Filip Vočka

Žňové okénko příkazského střediska
zemědělského družstva
Již na podzim přálo počasí zasetým ozimům, takže jak
řepka, tak pšenice se od počátku ukazovaly zdárné. Tomu
přispěla mírnější zima s dostatečnou sněhovou přikrývkou
i když se dost a hodně protáhla. Se značným zpožděním se sely
jařiny – až od 24. dubna do 3. května.
Počasí ale opět přálo a navíc byl studený a vlhký máj, který
dle známé pranostiky sliboval v stodole ráj. Jen ta tropická
vedra od počátku července měla za následek podesýchání zrna
v klasech a uspíšení žňových prácí.
Do žní se vyjíždělo (již 23.7.) 16 kombajny (z toho 4 byly
půjčeny ze Slovenska). Sklízela se řepka na 144 ha s výnosem
4,14 t/ha, pšenice na 612 ha s výnosem 7,4 t/ha a ječmen na151
ha s výnosem 5,4 t/ha.
Současně s výmlatem se vázala sláma do obřích kulatých
balíků na výměře 150 ha. Novinkou bylo vázání do obřích
hranatých balíků na 9 cm pořezané slámy na výměře 270 ha,
která po podestýlce hovězího dobytka jako hnůj ve středisku
Příkazy je nejvhodnější pro bioplynovou stanici. Sběracími
vozy se letos sláma nesbírala.
Letošní žně se obešly bez úrazů a dosoušení zrna. Oproti
loňsku, vlivem sucha, byl průběh žní plynulý a zrno je velmi
kvalitní. Ale přesto, že výnosy byly dobré, cena za obilí a řepku
bude nižší.
Na závěr je třeba všem, co se na žních podíleli poděkovat
a popřát dobrou a bezproblémovou i sklizeň podzimní.
(Za poskytnuté informace jsem poděkoval agronomovi
Markovi Pytlíčkovi).
Boleslav Vaca

TJ SOKOL PŘÍKAZY – rozpis fotbalových utkání - PODZIM 2013
So
So
Ne
Ne
So
Ne
So

10.8.
17.8.
25.8.
1.9.
7.9.
15.9.
21.9.

Muži – III. tř. OFS Olomouc

15:00
16:30
10:15
16:30
16:30
16:00
16:00

Hvězda Město Libavá - Příkazy
Příkazy - Sokol Drahanovice
SK Náměšť na Hané „B“ - Příkazy
Příkazy - Sokol Bouzov
SFK Nedvězí - Příkazy
Příkazy - Sokol Blatec
FK Přáslavice - Příkazy

Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne

29.9.
6.10.
13.10.
20.10.
27.10.
3.11.
10.11.

Muži – III. tř. OFS Olomouc

16:00
15:30
10:15
15:00
14:30
13:30
13:30

Sokol Slavonín „B“ - Příkazy
Příkazy - Sokol Odrlice
FK Hlubočky „B“ - Příkazy
Příkazy - 1. FC Olešnice
FC Dolany „B“ - Příkazy
Příkazy - TJ Štěpánov „B“
Příkazy - Hvězda Město Libavá
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