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Občasník pro Příkazy a Hynkov

Vážení spoluobčané,
dne 30. ledna 2014 se poprvé v letošním roce sešli
Vámi zvolení zastupitelé, a mimo jiné, schválili rozpočet
pro tento rok. Rozpočet naší obce skončil za loňský rok
přebytkem ve výši 2,426.470,- Kč. Většina z této částky
bude použita na investice v letošním roce. Rozpočtům
malých obcí velmi pomohlo nové rozpočtové určení daní,
které vloni začalo platit. Pro naši obec to činilo navýšení
příjmů o více než 2 mil. Kč.
Největší část finančních prostředků z letošního rozpočtu bude vyčleněna na vybudování nových chodníků
okolo „krajské cesty“ a také na revitalizace zeleně
v obci. Obě tyto investice jsou závislé na získání dotačních
finančních prostředků. Žádosti o dotaci na oba záměry
již byly podány. Až se nám rozjaří, tak začnou probíhat
opravy dlážděné cesty, vjezdů, chodníků a veřejných
prostranství. Chceme rovněž pokračovat s přemístěním
žulových obrubníků k okraji dlážděné cesty, kde působí
nejen esteticky, ale zároveň zabraňují splavování hlíny
z trávníků do cesty.
Na Záložně budou opravena další okna. Tentokráte
by mělo jít o okna, v mezipatře schodiště směrem
k malému sálu a dvě okna směrem do ulice. Žádost
o dotaci již byla podána. Pro malý sál a další využití tohoto
objektu vzniknou v 1. patře nové toalety. Rovněž budou
rekonstruovány pánské toalety v přízemí, které jsou v
katastrofálním stavu. Podle finančních možností dojde
k rekonstrukci topení a také k opravě „klubovny“,
která je tak často využívána a určitě si zaslouží vymalovat
a vyměnit osvětlení.
V budově mateřské školy, kde v měsíci lednu byla
dokončena výměna veškerých oken, se letos budeme
muset zabývat kotelnou, která není v dobrém technickém stavu. Na její rekonstrukci byl v loňském roce
vypracován projekt, podle kterého budeme postupovat.
Rovněž kotelna v budově základní školy bude muset
doznat menší rekonstrukce. Od obou těchto úprav si
slibujeme další snížení provozních nákladů. Počátkem
roku došlo k vymalování chodby od ordinací lékaře pro
dospělé a rehabilitací. Poté obecní zaměstnanci vyklidili
a vymalovali zbytek nepronajatých prostor ve 2. patře.
Jedná se o poslední nevyužívané, či nepronajaté prostory
v této budově. Rada obce rozhodla o podání inzerátu za
účelem jejich dalšího komerčního využití. Již brzy budou
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vedle vchodů do mateřské školy a k lékařům nainstalovány
již dlouho požadované přístřešky na kola a kočárky.
V zahradě tohoto objektu má vyrůst nové dětské hřiště.
Žádost o dotaci, jenž připravovala paní ředitelka Mgr.
K. Lakomá, již byla podána.
Značná část finančních prostředků byla deponována
v kapitole kanalizace a čistírna odpadních vod. Na ČOV
v Nákle pokračuje úspěšně její intenzifikace. Došlo
k provizornímu přepojení na novou technologii a v tuto
chvíli už z čistírny teče čistá voda a neuniká žádný
aktivovaný kal. Poznáte to podle toho, že odtokový kanál,
který přivádí vyčištěnou vodu do Cholinky je už čistý
a není v něm takové to jemné bahno. Až čistírna poběží
naplno, tak se její čistící vlastnosti ještě vylepší. Samotný
provoz čistírny a údržba tlakové kanalizace stojí obecní
rozpočet okolo 800.000,- Kč. Po dokončení intenzifikace
a následném zkušením provozu, budeme muset provést
nové vyhodnocení provozních nákladů a podle toho
stanovit stočné. Tak nám to ukládá platná legislativa. Od
měsíce května začneme splácet úvěr, který jsme si na
intenzifikaci čistírny museli vzít. Do konce roku stihneme
zaplatit asi 900 tis. z vypůjčených 5 mil. Kč.
Na jednání zastupitelů, které se uskuteční dne
24.dubna na Hynkově, by mělo padnout rozhodnutí, jak
to bude s kanalizací na Hynkově. K tomuto účelu byla
nasbírána spousta podkladů, některé ještě budou dodány
a pak proběhne jejich vyhodnocení. Nemohu souhlasit
s kritikou, že nám tato záležitost příliš dlouho trvá. Krom
zásadního rozhodnutí, jaká kanalizace a na ni navazující
čistírna na Hynkově bude, bylo nutné pro čistírnu připravit
pozemek a také vyřešit složité majetkoprávní vztahy v této
části obce. Proto bylo nejdříve přikročeno k pozemkové
úpravě. Její realizace nám v rámci této zamýšlené
investiční akce umožní ušetřit nemalé finanční prostředky
z obecního rozpočtu a rovněž vyřeší za nás vyjednávání
s vlastníky pozemků, na kterých by měla být čistírna
umístěna. Na pozemkovou úpravu navazuje tvorba nového
územního plánu pro oba katastry. Pozemek pro vybudování
čistírny musí být zakreslen a schválen rovněž v tomto
dokumentu. Jenom tak bude možné přistoupit k přípravě
projektové dokumentace. Na ni je v letošním rozpočtu
vyčleněno 500 tis. Kč. Dokončení pozemkové úpravy na
Hynkově a dokončení nového územního plánu obce je
naplánováno na září tohoto roku. Povzbudivou zprávou
jistě je, že pro budování nových čistíren a kanalizací jsou
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pro dotační období 2014 -2020 vyčleněny nemalé finanční
prostředky.
Po uvolnění jednoho z bytů na bývalé Hynkovské
škole, před nastěhováním dalších nájemníků, bude
provedena výměna oken.
Vloni jsme měli v plánu nechat opravit barokní kříž
na Zábrani, který byl postaven roku 1772. Za barokním
křížem je stěna se štukovou omítkou, která potřebuje
rovněž nový kabát. Čekali jsme na dotační titul, abychom
ušetřili nějaké peníze z obecního rozpočtu, neboť rozpočet
na opravu je 200 tis. Kč. Ten byl vyhlášen až koncem
loňského roku. Žádost o dotaci byla podána, tak snad
budeme úspěšní.
Rovněž jsme vloni nestihli zrealizovat naplánovanou
opravu zastávky směrem na Hynkov. Letos to už
stihneme. Ve stejném duchu by pak měly být postaveny
zastávky u „krajské cesty“. To je však odvislé, jak už
bylo zmíněno, na úspěšnosti žádosti o dotaci. Dnešní
zastávky budou podle projektu na stavbu nových chodníků
strženy a posunuty o několik metrů dále.
V rámci rozpočtu počítáme také s výdaji pro zlepšení
životního prostředí. Chtěli bychom pokračovat v liniových
výsadbách stromů, na které je možné získat dotace ve
výši až 90 %. K jejich výsadbě by mělo dojít za dálnicí,
na bývalých obecních cestách. V této lokalitě dojde
k zatravnění více než 3 hektarového pozemku, který
se nachází vedle „mysliveckého remízku“. Jednak zde
vznikne pastvina pro zvěř, ale hlavně dojde k vytvoření
vhodnějšího prostředí pro zamýšlenou výsadbu stromů
v následujících letech. V Sečích, okolo vyčištěných
melioračních kanálů, budou rozhrnuty vybagrované
sedimenty, případně pročištěna místa, která zabraňují
odtékání vody.
J. Sívek

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 podání žádosti o dotaci na Ministerstvo kultury ČR
na opravu barokního kříže na Zábrani, předpokládaná
spoluúčast obce je 20% a žádost byla podána do 31.1.2014.
Předpokládaná cena opravy je 200.000,- Kč.
l dodatek č. 6 ke Smlouvě o závazku veřejné služby
na rok 2014 na částku 414 800 Kč,- na zajištění dopravní
obslužnosti obce autobusovou dopravou
l žádost Jiřího Hřivny z Příkaz o povolení uspořádat
dne 8. března 2014 rock n roll-jazzový ples na sále
Záloženského domu v Příkazích.
l uzavření dodatku nájemní smlouvy na pronájem 32 m2
nebytových prostor ve 2. patře budovy MŠ se společností

TESAMED s.r.o., Olomouc za cenu 32 x 626,- Kč =
20.028,- Kč/rok
l uzavření dodatku nájemní smlouvy na pronájem 18 m2
nebytových prostor v suterénu budovy MŠ s panem Jiřím
Hřivnou, Příkazy za cenu 18 x 550,- Kč = 9.900,- Kč/rok
l podání žádosti o dotaci na vybudování dětského hřiště
v zahradě MŠ v Příkazích
l zakoupení dárkových balíčků pro organizace a spolky
v obci na plesy v roce 2014 do částky 500,- Kč/ 1 balíček.
Dále zakoupení dárkového balíčku na ples Mikroregionu
Litovelsko v hodnotě 1.000,- Kč
l vyvěšení záměru pronajmout nevyužívanou místnost
v bývalé škole na Hynkově
l připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
l darovací smlouvu mezi ZD Unčovice a Obcí Příkazy
na finanční dar ve výši 6.000,- Kč na zajištění kulturní
akce XIII. ples seniorů v Příkazích, který proběhl dne
1.2.2014 v sále Záloženského domu v Příkazích.
l žádost firmy BauGeo, s.r.o., Skalice u České Lípy
o povolení vstupu na pozemek č. 402/14 v k.ú. Příkazy za
účelem realizace geologicko-průzkumných prací
l opravy toalet pro muže v přízemí a pro muže a ženy
v 1 NP Záloženského domu pro využití v rámci kulturních
akcí na malém tanečním sále. Je potřeba udělat rovněž
nové odpady.
Opravené WC v 1 NP pak budou sloužit jako náhrada
uzavřených pánských WC v přízemí v době jejich opravy.
Oprava bude zahájena po schválení rozpočtu na rok 2014.
l nabídku p. Jiří Šrom, Náměšť na Hané na zhotovení
přístřešků na kola a kočárky a vchod do sklepa za cenu
celkem 24.300,- Kč bez montáže a cenovou nabídku
na zhotovení 3 ks nových mříží ke sklepním oknům
na budově MŠ. Mříž 850 x 1750 mm za cenu 1300,- Kč
– 2 ks, mříž 850 x 1100 mm za cenu 800,- Kč - 1ks bez
montáže.
l vyvěsit záměr pronajmout pozemky p.č. 711/12 a 711/
13, k.ú. Příkazy pod hynkovskou pískovnou na základě
žádosti Českého rybářského svazu
l cenovou nabídku firmy PLASTWOOD s.r.o. na plastová okna v rámci opravy pánského WC na Záloženském
domě za cenu 13.817,- Kč vč. DPH
l nabídku Úřadu práce na zaměstnání uchazečů, vedených v evidenci Úřadu práce na veřejně prospěšné
práce za stanovených podmínek. Za veřejně prospěšné
práce je výše příspěvku Obci - max 10.000,- Kč/měs.
do 31.12.2014. Za aktivační pracovní příležitost je výše
příspěvku 60,- Kč /hod. na dohodu o provedení práce,
max. 120 hodin za rok do 31.12.2014
l změnu sazby pro ostatní zájemce za pronájem sálu
Záloženského domu v Příkazích na 5.000,- Kč bez DPH
a 720,- Kč za přípravu a úklid sálu paušální částkou a nově
stanovila za pronájem malého sálu částku 1.000,- Kč bez
DPH a 400,- Kč bez DPH za přípravu a úklid malého sálu
paušální částkou. Ceny za spotřebované energie (el., plyn)
se platí zvlášť. Sazba 1.500,- Kč bez DPH pro organizace
v obci a občany s trvalým pobytem v obci za pronájem
sálu Záloženského domu zůstává beze změny.
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l nabídku Mgr. Ladislava Werkmana, restaurátora
kamenných památek, na zpracování dokumentace sochařských děl v obci Příkazy za cenu 9.900,- Kč.+ DPH Tato
dokumentace bude pak využita jako podklad k žádostem
o dotace na jejich opravu. Jedná se o: Kříž na severním
okraji návsi u č.p.102, p.č. 517/1 u Zbrojnice, Boží muka
se smírčím křížem poblíž váhy p.č. 1094, Socha sv. Jana
Nepomuckého poblíž č.p. 124, p.č. 129 u lipové aleje
l žádost TJ Sokol Hynkov o navezení šotoliny na hřiště
na Hynkově v hodnotě 20 000,- Kč.
l poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,- Kč
organizaci ROSKA Olomouc
l podání žádosti o dotaci na opravu oken na Záložně
z programu Podpora obnovy kulturních památek
prostřednictvím obcí s rozšířenou působností pro rok
2014.
Rada obce dále projednala:
l návrh rozpočtu na rok 2014 a doporučila Zastupitelstvu
obce návrh rozpočtu ke schválení
Zastupitelstvo obce na svém jednání 30.01.2014
v klubovně Záloženského domu Příkazy schválilo:
l rozpočet obce na rok 2014 jako přebytkový
l Plán společných zařízení Komplexní pozemkové
úpravy v katastrálním území Hynkov
l návrh na změnu obecní-katastrální hranice mezi
katastrálním územím Hynkov a katastrálním územím Střeň
v rámci Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním
území Hynkov
l realizaci dětského hřiště v mateřské škole

Jak jsme hospodařili
Když jsme před 3,5 roky předávali obec novému
starostovi, bylo na účtu 7 milionů korun. V současné době
máme 5 milionů dluhu. Naprosto tím nechci říct, že by
se peníze zbytečně promrhaly. Máme opravený obecní
úřad, školu, mateřskou školu, kulturní dům na Hynkově,
Záloženský dům v Příkazích, máme novou mechanizaci,
2 stálé zaměstnance a bylo provedeno spoustu jiné práce.
Bohužel, kanalizace na Hynkově, nová cesta pro ZD
Unčovice, jakož i oprava cesty k Hynkovu a tím i 7 milionů
slíbených ZD jsou v nedohlednu. Vím, že ne všechno se
podaří a je to závislé na finančních možnostech obce a také
prioritách stanovených radou obce. Osobně se domnívám,
že nové vedení pracovalo podle svého nejlepšího svědomí,
i když s některými názory jsem nesouhlasil. Mohl jsem
však své připomínky otevřeně vyjádřit na zasedání OZ,
jenže staré přísloví říká „Psí hlas do nebe nevolá“, natož
pak vlčí. Nechci, aby můj článek vyzněl jako kritika práce
rady a už vůbec ne zastupitelstva. Jsem toho názoru, že
se pracovalo dobře a je to jen otázka priorit a finančních
možností, jak už jsem zmínil. Starostovi obce jeho práci
a odpovědnost vůbec nezávidím. Vím z vlastní zkušenosti,

že se pochvaly a vděku nedočká. Spíš kritiky, závisti
a pomluv, ale to je úděl starosty.
Karel Havlíček Borovský napsal ve své básni: „Tak to
na tom světě chodí, každou chvíli jinak – dnes tě mají za
svatého, zítra budeš sviňák.“
Jan Vlk

Společnost EKO – UNIMED Medlov ve
spolupráci s obcí Příkazy pro Vás připravila
Sběr nebezpečného
a velkoobjemového odpadu,
který se uskuteční v sobotu 12.4.2014 a bude
proveden zastávkovým způsobem, při kterém sběrná
vozidla zastaví v určený čas na několika stanovištích,
kde budete moci předat odpady obsluhám vozidel.
Odpady odložené na stanovištích před příjezdem
sběrných vozidel nebudou odvezeny!
Přehled stanovišť:
Hotel Záložna
8:00 – 9:00 hod.
9:15 – 10:15 hod.
Hynkov
10:30 – 11:30 hod.
Druhy přebíraných odpadů:
Bateriové monočlánky, automobilové akumulátory, oleje,
barvy, ředidla, kyseliny, pesticidy, léky, rtuťové zářivky
a výbojky, nádoby se zbytky chemikálií, televizory,
lednice a mrazáky.
Ostatní objemný odpad (pneumatiky, textil, nábytek,
koberce, peřiny, matrace, vyřazené elektrospotřebiče,
pračky apod).
Způsob přebírání odpadu:
Všechny odpady lze odevzdat bezplatně, akci hradí obec
Příkazy.

Poplatky na rok 2014
Platba poplatků za odpad, stočné a psy na rok 2014:
• Poplatek za komunální odpad činí 400 Kč/osobu/rok
a lze jej hradit jednorázově do 31.3. nebo ve dvou stejných
splátkách k 31.3. a k 31.10.
• Poplatek za stočné v Příkazích činí 800 Kč/osobu/rok
a lze jej hradit 4x ročně.
K 31.3.- 200 Kč, k 30.6.- 200 Kč, k 30.9.- 200 Kč
a k 31.10.- 200 Kč.
• Poplatek za stočné v Hynkově činí 100 Kč/osobu/rok.
• Poplatek za 1 psa činí 50 Kč, za druhého a každého
dalšího psa téhož držitele 100,- Kč.
Poplatky je možné hradit hotově na OÚ Příkazy nebo
bezhotovostně. Číslo účtu 152 869 135/0300, variabilní
symbol = číslo domu.
Ve středu 26.3.2014 v době od 13:00 – 16:30 hod. se
vybírají poplatky v Hynkově.
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13. Seniorský ples
V sobotu 1.února se za pěkného zimního počasí plnilo
parkoviště u Záloženského domu auty, protože se konal
již 13. Seniorský ples.
Sál se naplnil do posledního místečka, sešlo se více
jak 270 seniorů z celého okolí. K tanci i poslechu hrála
oblíbená kapela BETA - TRIO z Olomouce.
O občerstvení se postarala restaurace pana Hladíka
a členky místního Seniorklubu napekly vdolečky. Pro
zpestření programu na plese nacvičily seniorky z Příkaz
vystoupení, za které sklidily velké ovace. Všem přítomným se moc líbily „ Žluté růže z Texasu“ v jejich podání.
Na závěr plesu jako každý rok proběhla bohatá
tombola. Ještě jednou patří velký dík všem sponzorům,
kteří tímto přispěli k pěknému prožití zimního odpoledne.
Ohlasy na vystoupení:
Musím Vás ještě jednou pochválit. Moc se Vám to
povedlo – všechno- cvičení - choreografie, úbor – to bylo
vychytané. Černá a bílá – ta nikdy nezklame a ta žlutá
růže, to je třešnička na dortu. Jsem ještě plná dojmů, tak
Vám to musím napsat. Zdravím všechny a ještě jednou
moc chválím.
Majka
Ples se nám všem líbil, velmi pěkné prostředí. Byli
jsme spokojení a za rok znovu.
M.V.
Snímky ze Seniorského plesu
-Foto: ZMIK-

Pozvánka
Milí příznivci kulturních setkávání v naší obci. Díky
za to, že přicházíte, neboť bez VÁS by u nás mohl i sám,
nevím kdo, vystupovat . . . . . zbytečně.
Takže: 15. března v 19.00
se setkáme s hudbou v Malém sále.

TANCOVÁNÍ PRO RADOST
Od pátku 14.03.2014 začne probíhat výuka tance pro
všechny, kdo se chtějí zdokonalit ve svém tanečním umění
a to zcela ZDARMA.
Kde: Malý taneční sál Záloženského domu
Kdy: každý pátek od 20 do 22 hodin
Tancovat se bude klasika, salsa, latina a kdo co bude chtít.
Jsou zváni všichni, kdo se chtějí bavit a protáhnout své
tělo po pracovním týdnu.

Zahraje H B B A N D z Litovle.
Aby si „nepřišly na své“ jen sluch a zrak, ale i další
smysly, uskuteční se –
jako další bod programu – i košt SLIVOVIC.
Můžete-li, přineste vzorky svých pálenek z loňského ovoce v množství 0,5 l jedné kořaličky.
Po degustaci přítomných zájemců budou odměněny
tři vzorky vybrané koštujícími. (Každý hodnotitel vybere
jeden vzorek, jehož číslo napíše na hlasovací lístek
a odevzdá organizátorům.)
Vstupné
koncert: 50,- Kč
košt: 0,5 l slivovice nebo 100,- Kč.
Těšíme se, že si dixieland i přinesené vzorky přijdete
vychutnat.
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Stanislav Krejčí
Nékrásňéš zpivajó skřêvani
Čelo dêž k zemi se nakláni,
brázda se k ómezkô klači.
Nékrásňéš zpivajó skřêvani –
poctivy hrdylka ptači.
Pěsnička krajem se rozlihá,
zni jako za mlada kdêsê,
s paprskem slônka se rozbihá,
oblohô v nárôčó nese.
Chtěla bê celé svět rozesmát,
pokuď si trófá a stači,
za okna pohodê narovnat
co jenom dôša si ráči.
Rozleť se, pěsničko, do kraje,
hospodář pilné kde oře,
zavolé na svyho šôhaje,
že svůj dil spravoval dobře!
Starosť dêž lehne mô do čela,
hospodář ôtrósi slovo –
řekni mô, pěsničko, zvesela,
za rok že přêndeš zas znovô . . .

Vzpomínky na zašlé časy.
První jarni hra – s kôlêčkama.
Letošni zêma nám přêpominala vic jaro než zêmô.
Vánoce bêlê bez snihô a po novym rokô kvetlê v dědině na
trávnikô naplno sedmikráskê. O mrazêvéch nocich okolo
Třéch Králu nebo na Fabijána (21.1.), keréch se cêkáni tôze
bálê, se jenom mlôvilo, ale nikde nic. Ale eště koncem têho
tédňa přece trochô zahrôzela. Nesmimê to šak zakřêknót.
Jenom abê nepřêšla se zpožděnim v dôbnô nebo v květnô, jak
temô bêlo ve dváašedesátym rokô min. stoleti. Do rána napadlo tolik mokryho snihô, že se olêstněny halôze na stromech pod tó tího rozlamovalê. Na polô ôž metala ryž a zôstala jak dêž jô válcem zavaly. Co to naďálo tenkrát škodê ani
nespominat.
To za našech školáckéch let nebévalo. V boži přírodě se
v březnô probózival žêvot ê dêž se řikalo a dodnes říká: „Březen za kamna vlezem“. Jak jenom to trochô šlo, tak smê na
obeschléch chodnikách hrávalê kôlêčkê a prstem, ošprtaném
skoro až do krvi, smê jich šprtalê do dulka, keré se kramflikem
vêkrótil a prstama vêhrábl kósek ode zdi staveni. Hlêněny
barevny kôlêčkê, vêpáleny s glazuró, smê si kôpovalê
v obchodě ô Smolku. Mivalê sme jich v plátěnym miškô, co
nám maminka ôšêlê, nebo ve staré pančuše, ale aji po kapsách
všednich gati. Házelo od granca chodnikô, dvóma, štêrma,
to podli têho, jak smê se domlovilê. Kemô se podařêlo jich
vhodit do dulka névic, nebo měl kôlêčkô nébléž, začénal se
šprtánim. Dêž se pak do dulka netrefil, nastópil drôhé. A tak
to šlo dokola. Hrô ôzaviral ten, kdo do něho šprtl poslední
kôlêčkô a vêhrál všeckê, co bêlê v dulkô. Hrávalo se tak, že

prst se dal těsně za kôlêčkô a šprtlo se. Tahnót prstem nebo
kôlêčkô nadhodit se nesmělo. Dêž to někdo dělal a nedal si
říct, tak se z partê vêlóčel. Muhlo nás hrát třeba pět v partě,
ale aji jenom dvá, dêž nás tam vic nebêlo. Ti, co zrovna
nešprtalê, přêhliželê a chvilema se opiralê o zeď. To zas se
nelébilo tem, co tam bévalê a zahánělê nás pryč, do dulka
nalilê vodô, protože mělê od nás kramflikama okopanó zeď
na soklô. Na to smê si môsêlê dávat dobré pozor. Oklôčenéma
kôlêčkama se nesmělo hrát. Nekeři mivalê skleněny nebo
kovovy kôlêčkê, vêbrany ze staréch ložisek, ale s tema se
„vêrukovalo“ jenom až dêž bêlo zle a hodně se prohrávalo
- pokôsêt se o záchranô. Névic a nérač smê hrávalê na ózkým
chodnikô za rohem ô Stratilové véměnê (dnes Čapkovo), kde
tolik nefókalo.
Za kolêk ô Smolku kôlêčkê prodávalê ôž si nespomenô,
ale na střeleni do šprakô bêlê dosť drahy a lehky. Do šprakô
bêl lepši šêkovné kaminek nebo nasekany železo, ale to smê
vidělê jenom ô tech věčich klôku. Ti zas hrávalê, napřič
chodnikô kósek od nás, „čárô“ o peníze. To se ostrém
kaminkem vêznačêlê dvě čárê a od jedné se házelo šestkó
(dvacetníkem) k té drôhé. Kdo vhodil nébléž čárê, vêhrával
všecko, co se tam naházelo. Nekerém bêla šestka málo a hrálê padesátníkem, ale to ôž bêl „hazard“. Dêť za šestko bêl tenkrát rohlék, keré smê dostávalê jenom na slavnostich s párkó.
Krom kôlêčêk bévalo eště inéch jarnich her. Všecko
venkô na dědině na zdravym vzduchô. Co smê se teho
nahrávalê třeba s póckó nebo se starém tenisákem na trávnikô
nebo na sêlnicê. Auta nejezdilê jak dnes – v Přikazich bê jich
spočétal na prstech jedné rôkê.
V osmdesátéch letech se ô nás chodníkê vêdláždilê a tém
hra s kôlêčkama pomalô končêla. Přê drôhym oteviráni skanzenô v rokô 1994 smê to chlapcum ôkazovalê ô opravenéch
stodol, ale marně. V sóčasnosti na to nemaji ani čas. Chodijó
do družinê a vic jich bavi hrát si doma na počítačích ê dêž to
zdravi moc neprospivá.
Boleslav Vaca
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Ôž je to 75 let dêž nás zabiralê . . .
Do smrti nezapomenô na středô 15. března 1939. To ôž
sem jezdil vlakem do měšťankê v Olomócê. Místo jarního
rozbřeskô se vrátila stôdená, sêrová zêma. Od rána valêl snih
s dyštěm a po státní sêlnicê od Létovle se v jednym kôse tahla
kolóna německéch vojenskéch nákladnich aut. Na korbě bez
plachtê, sedělê na lavečkách proti sobě snihem zapadli vojáci.
Helmê na hlavách, s puškama mezê kolenama, vêpadalê jak
sochê. Ten deň nás naši do školê nepôstilê.
Potom se ô nás všecko rázem změnilo. Ve městě všôdê
rozvěšeny červeny praporê s haknkrájcema, na náměsti,
ve vojenskéch polnich kôchênich, se vařêl a nabízel jakésê
ajntopf. Němečti vérostci (ordnéři jim řikalê) v krátkéch
kuženéch gatich a biléch podkolenkách nahánělê lêďum
hruzô. Před něma se zalizalo do prujezdu nebo do ózkéch
ôlêček, jenom abê se nemosêlê potkat. Jejich marka měla
hneď cenô našé desetikorônê.
Pré, že nás beró pod ochranô. Vêhlášenim protektorátô
nám vlastně začénala ta hrozná drôhá světová válka a dlóhéch
šest let strachô nacistické okupace. Gestapáci v kuženéch
kabátech muhlê každó chvilô přêjit, nekeho z rodinê odtahnót
a poslat do koncentrákô.
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SBĚR VELKÝCH
ELEKTROSPOTŘEBIČŮ POKRAČUJE

Zpráva o činnosti
SDH Příkazy za rok 2013

Tento, článek vznikl jako reakce na fámu o tom, že
škola už nesbírá velké elektrospotřebiče. Přesněji řečeno,
škola už od společnosti ASEKOL nedostává za nasbírané
velké elektrospotřebiče (pračky, ledničky, mrazáky, televize) žádné peníze, avšak jejich sběr nadále pokračuje. Pořád
je výhodné tyto spotřebiče z obce sesbírat na jedno místo
a pak je nechat ZDARMA odvést, než za jejich likvidaci
platit v rámci sběru nebezpečného odpadu a zatěžovat tímto nákladem obecní rozpočet.

SDH má organizováno 64členů, z toho je 24 mužů, 15
žen a 25 mladých hasičů. Sbor má také 12 podporujících
příznivců hasičů.
V průběhu roku jsme svolali 6 valných hromad SDH
a jednu výborovou valnou hromadu. Svolání valných
hromad se řídí aktuálními potřebami řešit nastalé
problémy, či přípravou různých akcí, kterými přispíváme
ke zlepšení našeho rozpočtu.
V měsíci lednu proběhla v našem sboru výroční valná
hromada, kde jsme bilancovali uplynulý rok 2012. V měsíci
únoru jsme uspořádali tradiční hasičský ples, který se nám
vydařil. Z tohoto místa bych chtěl poděkovat všem členům
a členkám, kteří se na zajištění této akce podíleli a všem
sponzorům, kteří věnovali dary do tomboly.
27.dubna byl za hřištěm TJ Sokol našimi členy skácen
a očištěn strom pro májku v naší obci. V tomto měsíci
také proběhla brigáda v obci organizována OÚ, které se
zúčastnili také naši členové. OÚ nám schválil zakoupení 4
kusů vysílaček a sadu hadic.
V květnu jsme slavnostně na návsi postavili májku.
Příprava a stavění májky se vcelku vydařila. Byl zakoupen
stan pro mladé hasiče a zhotovena nová základna pro
požární sport. V tomto měsíci jsme obdrželi na náš účet
od Obecního úřadu Příkazy částku 10 000 Kč na činnost
sboru. 18.5. se naše družstvo mužů zúčastnilo na Hynkově
okrskového kola soutěže v požárním sportu okrsku
PŘÍKAZY. Také se v měsíci květnu naši členové zúčastnili
oslav sv. Floriána, patrona hasičů, ve Skrbeni.
V měsíci červnu jsme na návsi skáceli májku a odebrali
se do areálu Záloženského domu, kde probíhal kulturní
program. Kácení máje jsme završili taneční zábavou
s místní hudební skupinou ASTEOR.V tomto měsíci se
náš sbor podílel finanční částkou na sbírce pro postižené
oblasti zasažené povodní v Čechách organizované OSH
OLOMOUC.
V měsíci červenci se naši členové zúčastnili pietní
vzpomínky mistra Jana Husa v Horce nad Moravou. V září
se naše zásahová jednotka zúčastnila taktického cvičení
okrsku PŘÍKAZY v Horce nad Moravou.
Měsíc říjen Hasičský záchranný sbor Olomouckého
kraje územní odbor Olomouc pořádal taktické cvičení
(Pátrací akce 2013) Drahanovice -Střížov v katastru obce
Drahanovice za účelem prověření připravenosti vybraných
jednotek SDH obcí v působnosti ORP Olomouc. Naše
JSDH Příkazy se tohoto cvičení zúčastnila.
V měsíci listopadu se naši členové zúčastnili na
HZS Olomouc školení velitelů a strojníků v Černovíře.
Velitel se zúčastnil setkání velitelů SDH se starostkou
a 1. náměst- kem OSH Olomouc. 20.11. naši hasiči
zasahovali spolu s profesionálními u výbuchu plynu v RD
v Příkazích. V sobotu 14.12. byly ve skanzenu v Příkazích
Hanácké Vánoce, kde si diváci, mimo tradiční podívané,
mohli vybrat nej… stromeček. Zvítězil netradiční strom
mladých hasičů z Příkaz. Gratulujeme.

Takže pokud potkáte obecní zaměstnance a potřebujete takový elektrospotřebič odvést, rovnou se s nimi domluvte. Nebo jej můžete rovnou dovést na dvůr za obecní
úřad, anebo zavolejte na číslo 585967306 – obecní úřad,
kde odvoz nahlásíte.
Sběr malých elektrospotřebičů prostřednictvím základní školy pokračuje v nezměněné podobě. Škola za ně
pak dostává body, které vymění za potřebné věci pro děti.

VLAJKA PRO TIBET
Rada obce Příkazy rozhodla, že dne 10. března 2014
bude vyvěšena na budově obecního úřadu tibetská vlajka.
Stane se tak v rámci mezinárodní kampaně „Vlajka pro
Tibet“.
V tento den si připomeneme 55. výročí povstání
Tibeťanů proti čínské okupaci. V loňském roce kampaň
v ČR podpořilo 467 měst a obcí.
V říjnu roku 1949 vyhlásil předseda Ústředního výboru
komunistické strany Číny Mao Ce-tung vznik Čínské
lidové republiky. O rok později vtrhla do Tibetu čínská
vojska a nepočetná tibetská armáda byla zničena v bitvě
u Čhamdu. V roce 1959 uprchl 14. dalajláma do Indie,
kde později ustanovil tibetskou exilovou vládu. Po jeho
odchodu ze země vypuklo v Tibetu povstání proti několik
let trvajícím represím a čínské politice, znevýhodňující
Tibeťany v jejich vlastní zemi. Při tomto povstání zemřelo
více jak 80.000 Tibeťanů. Více než milión zemřelo
v následujících letech ve vězeních, pracovních táborech
a v důsledku hladomoru.
V Tibetu jsou desítky let porušována lidská práva,
včetně systematického potlačování slova, politického
a náboženského vyznání, národní a kulturní identity.
Tibeťané nemohou používat státní symboly, dochází
k diskriminaci jejich jazyka a diskriminaci rasové. Jsou
jim odpírána práva na vzdělání, zdravotní péči, dochází
k cenzuře sdělovacích prostředků, internetu. Lidé jsou
zatýkáni, zadržováni a souzeni bez práva na obhájce
a řádný soudní proces. Dochází k mučení politických
vězňů a k diskriminaci jejich rodinných příslušníků.
Více se můžete dočíst na: www.lungta.cz, www.tibinfo.cz

-6-

www.prikazy.cz

V oblasti prevence ve spolupráci s Obecním úřadem
dbáme na dodržování protipožárních předpisů v objektech
pod správou Obecního úřadu. Zákon dále ukládá provádět
požárně bezpečnostní hlídky na akcích, kterých se zúčastní
více jak 200 osob. Pro tyto hlídky máme vyškoleno 15
našich členů, kteří se podle požadavků zúčastňují takových
akcí.
V oblasti represe jsme se zúčastnili taktického cvičení
v Horce. V kulturní činnosti hasičský ples, stavění a kacení
máje, dětský den a letní karneval.
V okolí se rovněž ve stejnokrojích účastníme pietních
aktů a rozloučení s bratry hasiči z okolních sborů.
Navštěvujeme naše členy při jejich kulatých výročí
narození nebo při závažných onemocnění a při těchto
příležitostech odevzdáváme menší dárky. Naši členové
darují krev. Koncem roku jsme navštívili VVH sborů
našeho okrsku a okolních sborů.
Dobrá je spolupráce se všemi organizacemi v obci,
přispíváme do tombol na jejich plesích, zúčastňujeme
se jejich výročních hromad. Základní a mateřské škole
každoročně přispíváme finanční částkou na jejich
mimořádné výdaje.
Na úseku veřejně prospěšných prací se náš sbor podílí
na úklidu zbrojnice, údržbou kolem vodních zdrojů,
údržbou hasící techniky, výzbroje a výstroje.
Velmi dobře spolupracujeme s Obecním úřadem. Touto
cestou bych chtěl poděkovat Obecnímu zastupitelstvu za
finanční dar, příspěvek na občerstvení stavění a kácení
máje, za zakoupení vysílaček a sady hadic a panu
starostovi Sívkovi za podporu, kterou našemu sboru
věnuje.
V současné době náš sbor obhospodařuje vozidlo Ford
Transit, dva hasící agregáty, plovoucí čerpadlo, motorovou
pilu a přívěs, který byl zakoupen z vlastních zdrojů.
Požární technika je řádně zazimována, za což odpovídají
strojníci.
Je však potřeba si připomenout, že veškerou tuto
práci, bychom nemohli vykonávat bez podpory rodinných
příslušníků, za což bych jim chtěl touto cestou poděkovat.
Závěrem bych chtěl vyjádřit přesvědčení, že všichni
společně splníme úkoly, které na sebe bereme, abychom
naplnili staré hasičské heslo:
„BOHU KE CTI, BLIŽNÍMU KU POMOCI
A VLASTI KU PROSPĚCHU.“
Starosta SDH Příkazy, Šmoldas Karel

PLÁN AKCÍ NA ROK 2014
LEDEN
4.1. (so) Třikrálové setkání + vyhlášení zájezdu OSTRAVA
11.1. (so) Myslivecký ples – Příkazy
18.1. (so) Hasičský ples - Hynkov
25.1. (so) Sokolský ples – Příkazy
26.1. (ne)Dětský karneval – Příkazy

ÚNOR
1.2. (so) Ples seniorů
8.2. (so) Hasičský ples – Příkazy
20.2. (čt) Promítání filmů o naší obci
BŘEZEN
1.3. (so) Vernisáž výstavy fotografií V. Švece ve skanzenu
Výroční členská schůze MS Příkazy
8.3. (so) Ostatke - Hynkov
Mladí Dědinou Žijí – rockenrolový ples
9.3. (ne)Dětský maškarní ples - Hynkov
15.3. (so) Setkání s hudbou v Malém sále
16.3. (ne)Výroční členská schůze TJ Sokol Příkazy
20.3. (čt) Promítání filmů o naší obci
27. – 29.3. (čt-so) Přehlídka loveckých trofejí okresu
Olomouc
DUBEN
5.4. (so) Úklid v obci
Divadlo –Slovanské gymnázium (Romeo a Julie)
6 4. (ne)Vynášení Smrtky – Pantla v Příkazích
10.4. (čt) Velikonoční tvoření ve škole +
Den otevřených dveří ve školní jídelně
12.4. (so) Hanácké Velikonoce ve skanzenu +
Přihlášení zájemců o zájezd do Ostravy
26.4. (so) Stříbrňanka
KVĚTEN
1.5. (čt) Stavění máje + Májový koncert
První kolo požárního sportu
7.5. (st) Den matek
17.5. (so) Zkoušky loveckých psů
20.5. (út) Vernisáž výstavy Hanácký venkov ve skanzenu
24.5. (so) Zájezd do Ostravy
31.5. (so) Kácení máje
Střelby MS na „Safari“
ČERVEN
6. – 20.6. Řemeslné kursy pro děti ve skanzenu
7.6. (so) Dětský den - Hynkov
8.6. (ne)Dětský den – Příkazy
Tradiční řemeslný jarmárek ve skanzenu
14. 6. (so) Noční turnaj v malé kopané – Hynkov
23. nebo 24. (po - út) Předhodový úklid v kapli v Příkazích
28.6. (so) Malá kopaná - turnaj
30.6. – 5.7. (po - so) Hanácké ateliér ve skanzenu (tvůrčí
dílna)
ČERVENEC
1.7.-31.7. Výstava koláží a kreseb J. Diviše ve skanzenu
5.7. (so) Hody – mše - Příkazy sobě, vítání prázdnin
12.7. (so) Poznávací vycházka do polí
26.7. (so) Střelby MS na „Safari“
SRPEN
1.8.-31.8. Výstava keramiky K. Kulczycké ve skanzenu
2.8. (so) Rolnický den ve skanzenu – ukázka sklizně
2. nebo 9.8. (so) Fotbal - turnaj starých pánů
16.8. (so) Sokolský karneval
Rolnický den ve skanzenu – ukázka výmlatu
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30.8. (so) Poznávací vycházka v Příkazích pro děti + loučení s prázdninami
ZÁŘÍ
3.9. (st) Vernisáž výstavy loutek P. Skácela ve skanzenu
20.9. (so) Sokolské vinobraní
27.9. (so) PODZEM – aneb, co se letos orodilo
26. – 27.9.(pá – so) Setkání sokolníků
Vodácké závody na Hynkově
ŘÍJEN
3.10. (pá)Vernisáž výstavy fotografií ve skanzenu
11.10. (so) Turistický zájezd: Mutěnice
16.10. (čt) Promítání filmů o naší obci
25.10. (so) Sousedské posezení – na Malém sále
LISTOPAD
7.11. (pá)Po stopách svatého Martina
15.11. (so) 12. setkání harmonikářů
28.11. (pá)Rozsvícení vánočního stromu na Hynkově
29.11. (so) Koncert v kapli + rozsvícení vánočního stromu
PROSINEC
5.12. (pá)Svatý Mikuláš naděluje v Příkazích
X.12. (so) Mikulášská nadílka na Hynkově
6.12. (so) Volejbal – Mikulášský turnaj
11.12. (čt) Vánoční tvořivé dílny ve škole
13.12. (so) Hanácké Vánoce ve skanzenu +
výstava Zvonke ož vezvánijó
26.12.(st) Stolní tenis - Štěpánský turnaj
28.12.(ne) Seniorský Silvestr
Ve skanzenu celoročně: Babiččina zahrádka
Změna v plánu akcí vyhrazena a bude oznámena.
Není-li uvedeno jinak, koná se akce v Příkazích.
Máte-li exponáty pro zveřejnění na VELIKONOČNÍ,
PODZIMNÍ nebo VÁNOČNÍ VÝSTAVĚ (na této zejména
zvonečky), které byste chtěli ukázat návštěvníkům
skanzenu a zapůjčit pro výstavy, můžete je přinést
vždy před výstavami na obecní úřad, nebo se domluvit
s členkami kulturní komise.
Děkujeme.

O plesové sezóně v Příkazích
O tom, že plesy v Příkazích mají vysokou úroveň, není
pochyb. Mají dlouhodobou tradici. A že byly vyhlášeny
široko daleko, svědčí i vyprávění otce mé švagrové, že za
první republiky se prý jezdívalo na tyto plesy až z dalekých
Hrubčic. Ale i nevídaně vysoká účast na letošním plese seniorů
z různých částí okresu to dokazuje. Také dnešní pamětníci ví,
že jdou na ples do Příkaz, kde se v krásném prostředí zaručeně
pobaví.
Jsem příkazským občanem už 50 let a za tu dobu jsem
nevynechal téměř žádnou plesovou sezónu. Zvali jsme na tyto
plesy naše známé a dmuli jsme se pýchou, když obdivovali
krásu našeho velkého sálu a vinárny, od letoška i nově
zrekonstruovaného sálu v prvním poschodí našeho Repre.
V posledních letech prožívám velké dilema, když zjistím, že

nějaký ples se kryje s termínem našeho už v létě naplánovaného
lyžařského zájezdu do Francie. Nejvíc ale trpí moje tancechtivá
přítelkyně Renata, která se podobně jako já zbláznila v šedesáti
letech do sjezdového lyžování. A tak tomu bylo i letos. Nestihli
jsme sokolský ples, ani hasičský. A to nepočítám ani naši
dlouhodobou absenci na plesech v Hynkově. Na ně chodívám
rád, protože tam si člověk dobře zatančí. Nejméně do deseti
hodin máte parket zpravidla pro sebe, protože Hynkováci, až
na malé výjimky, s tancováním nespěchají. A i těch, kteří se
konečně osmělí, nebývá moc. Navíc mají hynkovské plesy
jakousi rodinnou, komorní atmosféru. Jak to tak vypadá, letos
toho už v Příkazích a na Hynkově moc nenaplesáme. A tak se
s vámi mohu podělit jen o atmosféře na plesech, kterých jsem
se zúčastnil.
Jako už tradičně ve velkém stylu probíhal myslivecký
ples, s hudbou ve velkém sále a ve vinárně, s výřadem
myslivci do tomboly darovaných cen – bažantů, kachen,
zajíců, srnčí zvěře a jako hlavní cena divočák. Ples zahájil
přivítáním hostů místopředseda myslivců Václav Klimeš ml.
a důstojný průběh zahájení dovršilo trio lesních rohů krásnými
fanfárami. Obdivoval jsem velký počet nových adeptů
myslivosti zapojených do pořadatelské služby i obětavost
mysliveckých manželek při zajišťování tradičního občerstvení,
kterému vévodil vynikající srnčí guláš paní Reichstädterové.
A mé pozornosti neuniklo, ani jak na průběh plesu z povzdálí
dohlížejí zkušení myslivečtí bardi. O tom, že měl ples dobrou
úroveň, svědčí i to, že jsem vydržel až do samého konce
a domů se dostal až v půl třetí ráno…
Poprvé jsem se letos na důrazné pozvání naší známé paní
Lídy zúčastnil tradičního plesu seniorů, na který léta posílám
ceny do tomboly. Když je přišla Liduška letos domlouvat,
důrazně mi přikázala „… a tê přêndi takê, nedělé ze sebe
mladika, podivé se do zrcadla !“ Její pozvání znělo jako rozkaz.
Vůbec mi nedovolila ani nesmělou námitku, že podle světové
zdravotnické organizace stáří začíná až od 74 let a mám tedy
ještě rok čas. Ale na její doporučení jsem se podíval do zrcadla
a raději jsem přišel. Přiznám se, že jsem měl strach z toho, jak
mne tato komunita seniorů přijme. Podobný strach jsem měl
i loni v létě na pomaturitním srazu po 55 letech se setkání
s mojí studentskou láskou Helenou, stále ještě šarmantní, dosud
pracující primářkou dermatovenerologie velké nemocnice
v Severních Čechách, a to nejen proto, že denně přichází
do styku s HIV pozitivními pacienty. Oboje setkání dopadla
dobře. Seniorský ples mne však překvapil. Hned u vchodu mne
náměstkyně hlavní pořadatelky Mirky Davidové paní Maruška
Vysloužilová hlásila „..dete pozdě, už nemáme ani jednu
volnou židli… a lístky do tomboly jsou už také vyprodány“.
Vejdu do sálu a nestačím se divit. Tolik lidí jsem na sále nikdy
neviděl a k tomu plný parket, ale až tak, že by mezi tančícími
smítko nepropadlo. Naštěstí nám Miloš Stejskal držel místo.
Prodírám se k jeho stolu a nereaguju na invektivní poznámky
některých mladodůchodců, že konečně stařík přišel mezi
své. Vynikající hudba hrála jen s malými přestávkami nejen
písně našeho mládí (Lapalomu, Kristýnku), ale i současné
hity, např. populární „svařák“. Přál bych mladým účastníkům
příkazských plesů, kteří za tančení považují jakési debilní
šlapání zelí, vidět, jak má tanec vypadat. Mezi tanečníky
jsem obdivoval perfektní krokové variace téměř osmdesátníka
Luboše Fišary, čárlston expošmistrové ze Skrbeně, perfektní
valčíky a polky paní Špundové z Křelova, které předváděla se
svými partnerkami (pro menší počet chlapů tancovaly „jak mê
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Hanáci řikámê baba s babó“), i obětavost mladodůchodce Ing.
Vrbku, který seděl u stolu s manželkou a dalšími osmi jejími
kamarádkami. Nevynechal ani jeden kousek, bral k tanci jednu
po druhé. Když jsem se jeho paní - exprofesorky Slovanského
gymnázia - Blanky zeptal, kolik účtuje svým kamarádkám
za půjčení manžela, odpověděla lakonicky „to víš, musí si
přivydělat, když má v důchodu tak náročného koníčka, jakým
je myslivost.“ Ale i já jsem si dobře zatancoval a přitom do
ucha své přítelkyně Renaty zpíval právě hrané písně mého
mládí. Při tanci jsem potkával své vrstevníky z různých částí
okresu, se kterými jsem se za dobu své veterinární praxe
setkal. Obyčejně se hlásili sami, já jsem se však na některé
už nepamatoval. Mezi účastníky bylo i několik s berlemi nebo
hůlkami, ale i ti se, jak jsem sledoval, dobře bavili. Zlatým
hřebem programu bylo vystoupení příkazských seniorek
s holemi, jak jsem si původně myslel s lyžařskými, ale pak
mne přítelkyně Renata opravila, šlo o hole chodící, jejichž
propagátorkou v dědině je paní Ludmila Hřivnová. Viděl jsem
je poprvé kdysi na Korsice, tam kromě opěry slouží i k odhánění
všudepřítomných dotěrných divokých prasat. A u nás na Hané
je asi jako jedna z prvních použila Liduška při novoročním
výstupu na Kosíř. Vystoupení našich seniorek bylo odměněno

bouřlivým potleskem. Shrnu-li to, mohu říci bez nadsázky, že
ples seniorů měl vysokou úroveň. Je třeba poděkovat všem
jeho pořadatelkám a také našemu hoteliérovi panu Hladíkovi
za perfektní občerstvení a obsluhu. Neudělal naší obci ostudu
ani sortimentem nabízených vín, ani přemrštěnými cenami.
Já sám jsem pil víno Műller Thurgau a musím přiznat, že
bylo dobré. Celou akci dokumentoval náš obecní umělecký
fotograf Zdeněk Mikolajczyk. Štve mne častým focením mé
osoby, asi si myslí, že s mými fotografiemi udělá díru do světa,
jako známý fotograf Štrajt s fotografiemi nákelského faráře
pátera Kolavika. Ale touto cestou mu vzkazuju -...“s mými
fotografiemi, milý Zdenku, díru do světa neuděláš!“ Doufám,
že to pochopí, a na dalších obecních akcích mi dá konečně
pokoj. Ještě jednou skládám dík všem organizátorům a navrhnu
panu starostovi, ať nechá tyto zkušené manažery zorganizovat
obecní ples ve všech prostorách našeho Repre, velkém sále,
vinárně i v nově opraveném malém sále. Určitě neproděláme.
Já sám pozvu minimálně dvacet svých známých, ti budou
„čubrnět“, co my v Příkazích máme, a co dovedeme. A pozvu
i dermatovenerožku až z Čech, jestli to Renata dovolí.
Váš Standa Kovář

Metropole Olomouc
informuje o dění na Hané
Od počátku ledna 2014 je na internetu nový
zpravodajský portál pro oblast Hané nazvaný
Metropole Olomouc. Webové stránky jsou určené
občanům, kteří žijí přímo ve městě, dojíždějí do něj
z okolí, případně Olomouc považují za přirozené
centrum svého regionu.
Na adrese www.metropole-olomouc.cz jsou
několikrát denně aktualizovány zprávy o nejdůležitějších tématech hýbajících děním na Olomoucku. Ty
doplňuje souhrn kuriozit nazvaný „Olomoucká nej“,
prostor pro glosy a výběr z černé kroniky. Zcela
nově se na portálu objevuje také souhrn kontaktních
údajů na klíčové instituce ve městě, k nimž patří
například zdravotní pojišťovny, úřad práce, finanční
úřad a katastrální úřad. Web rovněž přináší seznam
mateřských, základních, středních a vysokých škol
včetně telefonů a emailových adres.
Portál Metropole Olomouc je moderním webem
propojeným s populárními sociálními sítěmi. Jeho
zprávy se tak objevují na Facebooku, Twitter
a Google+. Zájemci o nejčerstvější informace proto
nemusejí stránky ani otvírat, stačí se k odběru
novinek přihlásit na některé z těchto sítí.
Případné náměty a připomínky je možné posílat
na adresu redakce@metropole-olomouc.cz
Redakce ráda poskytne prostor informacím o dění v jednotlivých městech a obcích včetně spolkového života a tradičních místních akcí. Žádná akce není
tak malá a nevýznamná, aby se o ní nemohlo psát na
portálu Metropole Olomouc.
-mo-

Kam s nefunkční zářivkou?
Vysloužilé lineární či úsporné zářivky a výbojky
nepatří do popelnice na směsný odpad, protože
z nich mohou při rozbití unikat nebezpečné látky.
Každý z nás se v této situaci ocitl. Přestane nám
po letech svítit zářivka a tak přemýšlíme, kam vyrazit
pro novou, a jak naložit s tou nefunkční. Někde
jsme již zaslechli, že vysloužilé zářivky nepatří do
komunálního odpadu. Nepatří ale ani do tříděného
skla, i když jsou ze skla vyrobené. Ale proč vlastně?
Zářivky (trubicové i kompaktní úsporné) totiž obsahují
malé množství jedovaté rtuti, která by při špatném
zacházení a vyšších koncentracích mohla ohrozit
lidské zdraví a životní prostředí. Nejjednodušší je vzít
starou zářivku a odevzdat ji v obchodě při nákupu té
nové.
Další možností, jak správně naložit s nefunkční
zářivkou je její odevzdání do speciální sběrné
nádoby v budově Obecního úřadu Příkazy. Zpětný
odběr zářivek pro naši obec zajišťuje kolektivní
systém EKOLAMP, který nejen přispívá na náklady
provozu sběrného místa, ale plně hradí veškeré
náklady na přepravu a recyklaci. Tím našemu
obecnímu rozpočtu ušetří část prostředků určených
pro nakládání s komunálním odpadem. EKOLAMP
tak přispívá k ochraně životního prostředí v naší
obci a na nás všech je, abychom se k němu alespoň
malým dílem připojili.
Více se o problematice nakládání s nefunkčními
zářivkami dočtete na www.ekolamp.cz

-9-

www.prikazy.cz

Výsledky Tříkrálové sbírky 2014 v jednotlivých obcích.
V 50 obcích našeho regionu koledovalo letos 104 skupinek koledníků:
CELKEM bylo vykoledováno: 457 331,- Kč
Litovel
Chořelice
Nasobůrky
Rozvadovice
Unčovice
Tři Dvory
Savín
Myslechovice
Červenka
Pňovice
Bílá Lhota, Pateřín
Hradečná
Hrabí
Mladeč
Sobáčov
Luká
Ješov
Slavětín
Měrotín
Loučka
Bouzov, Doly
Kovářov

74 275,-

Kozov, Blažov, Kadeřín,
Svojanov, Bezděkov

5 415,9 092,4 524,8 928,6 074,2 986,5 135.30 526,4 175,2 244,3 695,3 891,4 436,3 212,9 284,4 400,3 598,8 098,3 418,15 455,2 594,-

Podolí
Hvozdečko
Olešnice
Bílsko
Vilémov
Olbramice
Dubčany
Náklo
Mezice
Skrbeň
Příkazy
Hynkov
Haňovice
Kluzov
Cholina
Senice
Cakov
Odrlice
Senička
Náměšť
Loučany

8 626,3 224,2 812,2 630,4 572,11 362,4 106,5 664,22 081,5 914,21 948,20 981,6 051,6 792,4 145,8 288,32 824,4 985,3 479,11 749,30 255,19 388,-

Po skončení koledování předávají vedoucí skupinek zapečetěné pokladničky pracovníkům Charity, kteří je na jednotlivých
městských nebo obecních úřadech za přítomnosti úředníka rozpečetí a přepočítají jejich obsah. Vykoledovaná částka je následně
odeslána na centrální charitní konto u České spořitelny: 66008822/0800, var. symbol 7028. Z centrálního konta budou peníze
rozděleny do regionů na schválené projekty jednotlivých místních charit a na humanitární pomoc u nás i v zahraničí.
V minulé Tříkrálové sbírce bylo vykoledováno na Litovelsku 435 649,- Kč. Část sbírky, určenou pro vlastní projekty Charity
ve středisku Litovel, jsme využili následovně:
100 000,- Kč ........... podpora provozu Pečovatelské služby
56 900,- Kč ……... rekonstrukce prostor Charity
50 000,- Kč ........... podpora provozu Mateřského centra
30 000,- Kč ........... přímá pomoc sociálně slabým rodinám
20 000,- Kč ……... podpora provozu Ošetřovatelské služby
Rádi bychom také touto cestou poděkovali všem, kteří svým darem přispěli na pomoc lidem v nouzi u nás i v zahraničí a na
rozvoj charitních projektů. Stejně děkujeme všem koledníkům a vedoucím skupinek, kteří nám s Tříkrálovou sbírkou pomáhali.
Ing. Ludmila Zavadilová, Charita Šternberk, středisko Litovel

STATISTIKA
K 1.1.2013
V průběhu roku 2013 se:
narodilo
zemřelo
přistěhovalo
odstěhovalo
počet sňatků
počet rozvodů
přestěhování v rámci obce
K 1.1.2014

Muži
Ženy
celkem

Příkazy
470
490
960

1259 obyvatel
15
14
36
29
6
1
22
1267 obyvatel
Hynkov
150
157
307

Průměrný věk obyvatel v Příkazích a Hynkově je 41,08 roků.
Nejstarší ženě v Příkazích bylo 93 roků a nejstaršímu muži 92
roků.
V obci Hynkov nejstarší žena oslavila 86 roků a nejstarší muž
88 roků.
V roce 2013 se narodilo v Příkazích a Hynkově 15 dětí, z toho
10 děvčat a 5 kluků.
Nejčastější jména v Příkazích a Hynkově:
1. Petr
44x
1. Marie
2. Jiří
38x
2. Jana
3. Pavel
33x
3. Lenka
4. Jaroslav
27x
4. Ludmila
5. Jan
26x
5. Jarmila

40x
32x
26x
22x
21x
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